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روســيا االتحادية  داخل الكثافة اإلســالمية الجمهوريات ذات في المســلمون يحظ    لــم
، متنامٍ دولي واهتمــام موقع متميز، من المنطقــة به تتمتع مما الرغم علــى الباحثين باهتمــام
أن يمكن ما مع خاصة الجمهوريات، لهذه الكبيرة واالقتصادية االســتراتيجية األهمية ورغم

الموحدة». «روسيا لمستقبل بالنسبة دور من تلعبه
االتحاد سكان إجمالي من لحوالي ١٥% يصل كبيراً، ســكانياً ثقالً يمثلون المســلمين    إن
الميالدي السابع القرن في إذ دخلها مبكراً في روسيا قديم، اإلسالم تاريخ أن كما الروســي،

إلى أراضيها. دخول المسيحية قبل
وإبادة  اضطهاد عشــر لعمليات الســادس القرن المنطقة منذ في تلك   تعرض المســلمون
نفوس مســلمي روسيا، في اإلســالم أثر ضعف حتى ودينهم، اســتهدفت هويتهم مســتمرة؛

االنحرافات. من الكثير يداخلها التي التقاليد من مجموعة إلى الكثيرين نظر في وتحول
المنطقة، مسلمي بين السوفييتي متبايناً االتحاد انهيار بعد الحالي المشهد اإلسالمي ويبدو
مظاهر وضوح فنر ،وأخر منطقة بين تختلف ومظاهره الديني، االلتــزام درجة أن بمعنى
في اآلخر الجانب على نســبياً هذه المظاهر تقل القوقاز، بينما في إقليم إلى اإلســالم العودة
الروسية. الهوية في اإلسالمي واالندماج العالم عن االنعزال حيث الفولغا واألورال، إقليم

السوفييتي  االتحاد لهم بعد سقوط أُتيحت فرصة أول مع المسلمين نحو دينهم إقبال وأكد
لهم يمثل وأن اإلسالم لهم، مخططاً كان كما تماماً أوساطهم من تَفِ يَخْ الديني لم أن الوعي

هويتهم. في أساسياً مقوماً
قناعات  بين والجذب الشد من حالة االتحادية روسيا في اإلسالمية وتشهد الجمهوريات
الحرص على بين تتــراوح ما الروســي، المركز مع العالقة بخصوص طبيعة ورؤ مختلفــة
والبقاء لروسيا الجمهوريات بالتبعية بعض تقنع حين في سلطة موسكو، عن بعيداً االستقالل

الذاتي. الحكم من مناسب بقدر االحتفاظ مع الروسي؛ االتحاد ضمن
خاصة  روســيا وصعودها، مســلمي بعض لد االســتقاللية الروح انبعاث البحث    يتتبع
،أخر أحياناً مدفوعة ببواعث ومحركات دينية أحياناً وقومية واقتصادية القوقاز، منطقة فــي
اإلســالمية داخل الكثافة ذات الجمهوريــات االســتقالل فــي مشــاريع تباين ويكشــف عن
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واقتصادياً. وجغرافياً وثقافياً عرقياً بينها فيما االختالف الروسية؛ بسبب الفيدرالية
أصواتها  تعالت التي االستقاللية األفكار قبول عدم على روسيا إصرار أســباب يرصد كما
إلى يؤدي سوف مقاطعة جمهورية أو أي استقالل أن تعتبر ألنها الروسية؛ المناطق في بعض
معها ضمان يستحيل االستقاللية بصورة المطالب ذلك وسيشعل لن تستطيع تحملها، نتائج

الروسي. االتحاد ووحدة استقرار الحفاظ على
وأكثرها  اإلســالمية القوقازيــة، الجمهوريات أهم مــن واحدة الشيشــان  تمثــل جمهورية
بين النموذج األبرز وتعد اإلســالمية، والصحوة رقية العِ الخصائص من لها بمــا توفر ثورية؛
عن وعدم التخلي باالســتقالل، المطالبة في اإلسالمية الكثافة ذات الجمهوريات الروســية

االستقاللي. المشروع
إلى أقرب كنموذج تظهر التي تترســتان جمهورية في االستقالل في حين يضعف مشــروع
ضعف فضالً عن االنفصــال، في الجغرافية الصعوبة المركز الروســي؛ بســبب مع التعايــش

الديني. االلتزام
التعريف إلى روســيا- في اإلســالم تاريخ على الضوء تســليط خالل -من البحث يهدف
عن حقيقة والكشف االتحاد السوفييتي، تفكك بعد خاصة وأوضاعهم؛ البالد هذه بمسلمي
في اإلســالمية الكثافة الجمهوريات ذات بعــض رغبة وتزايد وتباينهــا االســتقالل مشــاريع

شعوب المنطقة. تحياه الجديد الذي الواقع خالل من الروسية الهيمنة من التخلص
بتلك االســتقالل مســتقبل مشــاريع في المتحكمة العناصر ألهم رؤية كمــا يقــدم البحث
والمفسدة المصلحة حسابات ظل في الروســي، بالكيان بارتباطها يتعلق الجمهوريات، وما

المشاريع. تلك لمستقبل واقعية نظرة تأسيس في تجاوزه يصعب تاريخي ظرف ظل وفي
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المساحة وهذه كم٢)، (١٧٬٠٧٥مليون المســاحة حيث من العالم دول أكبر هي روســيا
يقارب ما وبها والمعدنية، الطبيعية بالثروات غنية إنها إذ الروسية؛ القوة عناصر أهم أحد تعد

نهر الفولغا.  نهر، وأهمها هذا بجانب ١٢٠ ألف الزراعية، األراضي من هكتار مليون ٢٢٠ الـ
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كما تمتلك روسيا سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد دول الخليج وفنزويال، وهي أكبر 
دول العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المتوافر لديها.

من ناحية أخر تُعد روسيا خامس أكبر دول العالم من حيث عدد السكان (١٤٢٫٨٩٣٫٥٤٠ ).(١) 
وتتكون روســيا االتحادية مما يربو على ٩٠ وحدة إدارية في صورة تنظيمات تأخذ شــكالً 
فيدرالياً، وتخضع فعلياً لســلطة مركزية تديرها العاصمة موسكو؛ سواء كانت جمهوريات أو 

أقاليم أو مناطق، أو مقاطعات حكم ذاتي؛ وهي كالتالي: 
* الجمهوريات: وعددها ٢١ جمهورية. 

* األقاليم : وعددها ٤٩ إقليماً. 
* المناطق: وعددها ٦ مناطق. 

* مدينتان ذواتا استقاللية فيدرالية خاصة؛ وهما موسكو 
وسان بطرسبرج. 

* إقليــم حكم ذاتي: وهو إقليــم الحكم الذاتي اليهودي 
في أقصى شرق روسيا على الحدود الصينية. 

* مقاطعات الحكم الذاتي: وعددها ١٠ مقاطعات. 
ومن الناحية النظرية فإن الجمهوريات ووحدات الحكم 

نيت على أســس (إثنية  - لغويــة)، وباقي الوحــدات اإلدارية بُنيت على أســس  الذاتــي قد بُ
تنظيمية مكانية. (٢)

ويمثل المسلمون في روسيا قوة سكانية متصاعدة، «٢٠ مليون نسمة حسب اإلحصائيات 
الرسمية» (٣). أي ما يمثِّل حوالي ١٥% من إجمالي سكان االتحاد الروسي. ويتركز وجودهم 
فــي منطقتي القوقاز الحدودية الجنوبية، والفولغا واألورال وســط روســيا، وتحتل مســاحة 
أراضيهم ما يقرب من ٣٬٥% من مســاحة روســيا. وتوجد مجموعات متفرقة من المسلمين 

منتشرة في باقي المناطق الروسية بما فيها العاصمة موسكو.
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لإلســالم في روســيا جذور عميقة؛ إذ وصلها مبكــراً قبل دخول المســيحية إلى أراضيها؛ 
فالمســيحية دخلت روسيا في القرن العاشر الميالدي، بينما عرفت روسيا اإلسالم في القرن 

 باقي السكان  المسلمون

رسم توضيحي للسكان في روسيا
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بن عمر الخليفة عهــد في المنطقة باتجاه اإلســالمية الجيوش وتحركت الميالدي؛ الســابع
العربية وصــول الجيوش التاريخية المصادر بعض ذكــرت حيث عنه ، الله رضي الخطــاب
الجيوش اإلسالمية  وصلت ، فيما هجرية ١٨ عام شعبة بن المغيرة بقيادة أذربيجان إلى مبكراً

٢٢هـ».(٤) عام اليوم جورجيا عاصمة تفليس إلى مسلمة بن حبيب بقيادة
اخلطاب بن عمر الثاين اخلليفة عرص يف اآلفاق واجتاز هذه النهر ما وراء بالد يف «بدأ اإلسالم
بني أكارسة آخر الثاين، يزدجرد ملطاردة شامالً ورشقاً املسلمني جيوش وتوغلت عنه، اهللا ريض

ساسان.
يف عنه، وتوقفت فرتة اهللا ريض عفان، بن عثامن يف عهد زحفها اإلسالمية اجليوش وواصلت
عرص بني أمية بداية مع جديد من واصلت زحفها الكرب، ثم وأيــام الفتنة أواخــر مدة حكمه
فقط، النهر وراء ما بالد ليس يف امللك، عبد بن الوليد أيام أوجها اإلسالمية الفتوح بلغت وقد

بالد األندلس. املضيق إىل جيوشه اجتازت كام السند، يف ولكن
إىل الواليات الذي وصل الباهيل مسلم بن قتيبة هو الوليد أيام اإلسالمية وكان بطل الفتوح

٩٤هــ. عام يف بخار أول مسجد آسيا الوسطى، وبنى له كل الصني، ودانت من الغربية
بن قتيبة مقتل بعد وغربــاً التقدم شــامالً يف النهر وراء ما أبناء من اجلدد املســلمون أوغل ثــم

الباهيل. مسلم
ولكنه أشده، املناطق املتامخة عىل بعض يف األتراك واحلكام األمويني بني الوالة وكان الرصاع
يف العزيز عبد عمر بن اتبعها احلكيمة التي السياســة بسبب املســلمني، لصالح النهاية يف انتهى

القصرية. حكمه مدة
املرشوع هذا عن عدل العزيز عبد بن نفســها ولكن عمر الصني مرشوع بغزو هناك كان وقد
أحســن التي اجلديدة البالد هذه يف اإلســالم تثبيت إىل ودعا واليتــه، قبل أعــده القواد الــذي

استقباهلم لإلسالم».(٥) أبناؤها
القائد  بقيادة الرتكستان ألفاً لفتح ٧٠ قوامه جيشــاً جتهز أن األموية اســتطاعت الدولة «لقد
وقد الرتكســتان، يف إقليم بالفتوح اســمه اقرتن الذي الباهــيل مســلم قتيبة بن الشــهري العريب
من املتطوعني من إليه وفد من إىل إضافة محالتــه يف الرتك البالد عدداً من أهايل اســتخدم قتيبة

من املدن. وغريها وخوارزم بخار
بالتوفيق حافلة سنوات نحو عرش النهر وراء ما بالد مسلم يف بن محالت قتيبة ولقد استغرقت

٩٦هـ/٨٠٤م. سنة الصني حدود مدينة كاشغر عىل فيها قواته حتى وصلت والنرص،
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النهر وراء ما بــالد اإلســالم يف األمويون لنرش بذهلا التي اجلهود من ولقــد أفاد العباســيون
الدعوة. ملبادئ هناك املسلمني مجاهري جيتذبوا أن واستطاعوا

البالد هذه أهايل بني اإلسالم نرش حركة النهر وراء ما لبالد اإلسالمي الغزو هذا ساعد ولقد
عىل األتراك هؤالء أقبل احلنيف، وقد إىل اعتناق الديــن فيها التي كانوا الوثنية عن وحتويلهــم
هذه أهل من ولقد نبغ اإلسالم، إىل تقريباً النهر وراء ما بالد وحتولت كل كبرياً إقباالً اإلسالم

والفنون. العلوم شتى يف اإلسالمية احلضارة بعض أعالم البالد
العربية الثقافة سري آسيا، ووسط النهر وراء ما يف بالد النحو ذلك عىل اإلســالم انتشــار تبع
صارت العرب، إنام مــن الوافدين الثقافة ثقافة هــذه فلم تعد املرســوم، طريقها يف اإلســالمية
بدأوا بعــد تعلمهم العربية، والعربية بينهــم، والذين اإلســالم توطن الذين البالد أهل ثقافــة

اإلسالمي. احلضاري النتاج الكثري إىل يضيفون
برزت حينام والســامانيني، الطاهريني عهد قد ازدهرت يف النهر وراء ما كانت مدارس وإذا

النهر وراء ما فتوحات رقم(١): خريطة

الفتوحات اخلريطة توضح  . خليل أبو شوقي للدكتور اإلسالمي العريب  التاريخ أطلس املصدر:
بن املسلمني قتيبة جيوش قاد امللك، حيث عبد بن الوليد عهد يف وراء النهر ما لبالد اإلسالمية

الباهيل. مسلم
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األوىل التي اخلطوات شك أن فليس من اإلسالمية، والثقافة للعلم كمراكز وســمرقند بخار
البالد للخالفة هذه تبعية اهلجريني أيام الثاين والثالث القرنني يف متت قد التطــور هــذا أدت إىل

العباسية.
أهايل من اإلسالمية واحلضارة اإلسالم أعالم بذهلا اجلهود التي عن نكشف املمكن أن ومن
والقراء، احلفاظ والفقهاء كطبقات املختلفة الطبقات كتب بتعمق درسنا إذا النهر ما وراء بالد

واألطباء. واملفرسين والنحاة واللغويني
هذه الكتب يف نجد مادة غزيرة يف أننا شك فال
بذهلا اجلهود املشكورة التي هذه عىل ضوءاً تلقي
فيه ال شــك ومما املســلمني، البــالد هــذه علــامء
للدين ة مَ لِّ عَ مُ البــالد، أهــل تلك أن بــروز علامء
ما بالد عىل مقصوراً يكــن تعلمة مل ال مُ والثقافــة

وابن ومســلم، والرتمذي البخاري مثــل اإلمامني كله اإلســالمي العامل شــمل بل النهر وراء
والبريوين واخلوارزمي والطربي سينا ابن الرئيس والشــيخ والفارايب، والفراء داود وأيب ماجه
دَ هَّ جيل آخر مَ اجليل هذا ســبق قد يكون بل البد وأن وضحاها عشــية بني يتم وغريهم، أمر مل

اخلالدين».(٦) اإلسالمية احلضارة من أعالم العظام األعالم هؤالء لظهور
إســالم أجناس روســيا يف كبرياً دوراً باهللا املقتدر العبايس اخلليفة فضالن مبعوث ابن ولعب

فضالن. يقرون البن كام ألحد الفضل من بيشء روسيا مسلمو يقر وال املختلفة،
األربعة): الفصول روسيا: في (اإلسالم الرصين التاريخي بحثه فى بخارييف رافيل «يقدم
وبداية إلى روسيا وصول اإلســالم يستعرض روسيا» في «ربيع اإلســالم أســماه رائداً مبحثاً

٦٢٦هـ). و١٢٢٩م  (٣٠٩- ٩٢٢ عامي بين فيما انتشاره
المكتبات في نادرة إســالمية مخطوطات من عليها حصل معلومات بخارييف لنا يعــرض
من النائية المنطقة تلك إلى اإلسالم بشارة حملت التي للرحلة تتعرض روسيا اإلسالمية في
األمة «ميالد لحظة لتســجل الغرب في األورال الشــرق وجبال في ســيبيريا حافة على العالم

الزمان. من قرناً عشر من أحد ألكثر اليوم عمرها يصل روسيا» التي اإلسالمية في
الخليفة العباسي من بتكليف سياسية دينية بعثة بغداد خرجت من ٩٢١م (٣٠٩هـ) عام ففي
الصقالبة»؛ «أرض وقتها باســم ــرف عُ مكان فى اآلســيوية القارة قلب إلى باللــه» «المقتــدر

مبعــوث اخلليفة فضــالن لعــب ابــن
كبــرياً دوراً بــاهللا املقتــدر العبــايس
املختلفــة روســيا أجنــاس يف إســالم
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بالدين اإلســالمي. للتعريف يلطوار» بــن ألموش «ويعرف باســم ملك البلغار لطلب تلبيــة
مقدمتهم الرجل وفي ومؤرخين، دولة ورجال والفقهاء العلماء من حشد من وتألفت الرحلة
أرض بغداد إلى من الطريق طول مشــاهداته على أخرج الذي فضالن بن أحمد الموســوعي
في اإلسالم انتشار لتاريخ خالل مراجعتنا ومن الثابت، أن غير .. كتاب «الرسالة» في البلغار
شأن فمن الفولغا. بلغار إلى م اإلســالم قدَّ أول من تكن لم الرحلة بأن اآلســيوية، يفيد القارة
لإلســالم، المبادئ العامة - متناهية بسالســة - وا مُ قدَّ الذين حقوق التجار يبخــس أن ذلــك
بين الطويل التجار الطريق خط هؤالء وقد المعاملة، األمانة وطيب على القائمة تلك وأهمها

ثانية».(٧) ناحية من البلغار والقبائل الروسية وبالد ناحية من الوسطى وممالك آسيا بغداد
للصراع رضة عُ ظلت ( قزوين) والقوقاز، القلزم بحــر بين ما الخزر، القائمة منطقة أن غيــر
مروان األموي القائد استطاع أن إلى سنة، مئتي لمدة الوثنيين والخزر المســلمين العرب بين
«نهر الصقالبة نهــر إلى والوصول مملكتهم ١١٩هـ القضاء علــى - ٧٣٧م عــام محمد ابــن

الدون».
المباشرة، اإلنسانية التجارة والعالقات طريق عن الخزر أنفسهم ينتشر بين اإلســالم وأخذ
بعض نر كما أتيل «الفولغا»، نهر حوض حول للمناطق األخر بالنسبة الحال كان وهكذا
بأن القول يمكن بل البلغار«التتر»، عــن فضالن ابن رســالة في التاريخية ومالمحها صورهــا
حاالت وفي الحرب، طريق عن تم أحياناً إذ متشــابهاً؛ يكن لم المنطقة في اإلســالم انتشــار

السلم. طريق عن أخر
النصرانية عتنق ولم تُ الميالدي، العاشــر القرن حتى روسيا في الســائدة الوثنية هي وكانت

العاشر. القرن نهاية في إال «رسمياً»
حوض مناطق الهجري فــي الثاني مــن القرن ابتداء انتشــاره فإن اإلســالم إلى أما بالنســبة
اره لتُجَّ اإلســالمية وبالروح بــل لألمويين فقط، الحربيــة باالنتصــارات يرتبط لــم الفولغــا،
اســتقرار الدولة لعدم وذلك متأرجحــاً؛ ذلك مع ظــل المناطق هذه أن إســالم إال ودعاتــه.
والروس المتهودة، «الخزر المنطقة شعوب بين الدائم الصراع بسبب وكذلك ومؤسســاتها،

المتنصرة، والبلغار المسلمة».
وتأثيرها انتشارها في تختلف بصورة المناطق تلك في اإلســالم تتوســع نفوذ دائرة وظلت
المغول قضى أن إلى كبيــر، قي رْ وعِ ديني بتباين تتميز التي شــعوبها؛ وطبائع حســب ثقافات
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مناطق في األمر لهم واســتتب الميالدي، عشــر الرابع القرن خالل اإلســالمية الخالفة على
ملكهم بركة أسلم أن صفوفهم بعد في ينتشــر اإلسالم بدأ المسلمين؛ حتى بالد من شاســعة
القرم أوصله حتى لإلسالم جديداً دفعاً ذلك أعطى وقد السعيد»، اسم «الملك خان، واتخذ

الغربية. سيبيريا وحتى وبحر الخزر األسود البحر شمال في الجنوبية روسيا وسهول
والقره البلقان، سكان اإلسالم معظم دين اعتنق الميالدي عشــر القرن الخامس نهاية وفي

 (٨) القوقاز. منطقة ساكنو وهم الشرقيون والشركس والكبردين، تشاي
استطاع حين عشر، الخامس القرن أواخر الروسية إلى اإلمبراطورية ظهور و«ترجع بدايات
ليبدأ موسكو دوقية من وطردهم المسلمين التتار هزيمة ١٤٨٠م،(٨٨٤هـ) عام الثالث إيفان
أســس دولة ٨٠٨هـ قد -٧٧١ ١٣٧٠ - ١٤٠٥م، تيمورلنك وكان القيصري، العهد بذلــك
حمالت الحالية-، وشن أوزبكستان في عاصمتها سمرقند - عشر الرابع كبر خالل القرن
حتى المسلمين التتار لحكم خاضعة وظلت روسيا لسيطرته، وأخضعها روسيا ضد عسكرية
القرن الخامس عشر؛ أوائل في بعد وفاته دولة تيمورلنك انهارت حيث القرن الخامس عشر؛
وقد ، المسلمين لطرد القو يستجمعون الروس وبدأ ، المغولية اإلمارات وأصاب التفكك

٨٨٤هـ. ١٤٨٠م، عام الثالث على يد إيفان بالفعل هذا تم
الســلطة؛ إيفان الثالث إلى حفيد الرهيب- بإيفــان - المعروف الرابع إيفــان ومــع وصول
شرقاً المجاورة األراضي في التوســع فتم وتكوين إمبراطوريتها، التوســع في بدأت روســيا
للسيطرة ١٥٥٢م،(٩٥٩هـ) عام المسلمة قازان إخضاع تم كما وســيبريا، األورال جبال عبر
بعد الروسية القوات وأخذت ١٥٥٧م،(٩٦٤هـ) عام إســتراخان إخضاع ذلك تال الروسية،

بالتدريج».(٩)  المناطق اإلسالمية وضمها على الزحف في ذلك
الطموحات عــن فضالً العقدي بالبعــد المســلمين في أراضي الروســي وارتبــط التوســع

التوسعية الروسية.(١٠)
وبالد كبردين القوقاز في شمال إلى وصلوا قد الروس كان عشر القرن السادس نهاية ومع
اإلسالم في الدخول حديثة كانت التي المناطق على النصراني الزحف يتوقف ولم الشيشان،
القوقاز في م النصرانيــة تقدُّ وأوقفوا القــرن، نهاية مع قهــم تفوُّ فرض المســلمون أن إال بعــد
واسطنبول النصرانية موســكو بين يترددون طويلة فترة بقوا الذين الكبردين، وبالد األوســط
القرن السابع بداية مع مســلمة بالداً كبارديا وأصبحت نهائياً، اإلســالم آثروا حتى المســلمة

  ١٠
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(١١) للشيشان». األوسيت المجاورة بالد دخل اإلسالم ومنها الميالدي، عشر
التي األراضي روســيا لضم دامية معارك عشــر والثامن عشــر الســابع القرنان «وقد شــهد
كبــار أمثال اإلمام مجاهدون األرض عن للدفاع الجمهوريات. وخــرج هذه اليــوم تشــملها
كفاح انتهاء يكن ولم الصيــت. اإلمام شــامل ذائع إضافة إلى منصور واإلمام محمد، غــازي

إال ١٢٨٠هـ - ١٨٦٤م في عــام شــامل اإلمام
مع الصراع مــن جديدة مرحلــة لدخول بدايــة
التي الســوفييتية بعدها ومن القيصرية الســلطة
وأحاطتها لالســتقالل أية محــاوالت مــت جرَّ
إلى ١٣٣٥هـ - ١٩١٧م مــن بالحديــد والنــار

١٤١١هـ».(١٢) -١٩٩١

V:ÈÈ Áä÷]Ê ÎÜíÈœ÷]<‡ËÜí√÷]<ª ^ÈâÊÖ<Á€◊ä⁄ IO
العشرين القرن وإلى أواخر عشر القرن الســادس منذ المنطقة في تلك تعرض المســلمون

اآلتي: استهدفت هويتهم، نُجملها في لعمليات استعمار واضطهاد مستمرة؛(١٣)
في البلشــفية الثورة قيام حتى عشــر الســادس القرن تمتد من (القيصرية): األولى الحقبــة
مارسته قســري؛ تحويل عمليات المســلمون شــهد الفترة هذه العشــرين، وفي مطلع القرن
وتحويل المساجد؛ هدم شمل: النصرانية، إلى المسلمين لصرف الروســية؛ القيصرية الدولة
إلى موطنهم األصلي مــن المســلمين من عشــرات اآلالف إلى كنائس، وتهجير منها أعــداد
لتلك المنظمة بوليســية متواصلة. ومارس القياصرة سياســة اإلبادة ومالحقات بعيدة، بقــاع
ومن الحقبة. على تلك الدموية من مما أضفى مزيداً المجازر من وارتكبوا العديد الشعوب،
إيفان التــي قادها الحمالت هي تلك المســلمون لها تعرض الدموية التي أشــهر الحمــالت
في اإلســالمية كبر للمناطق وقد قام باجتياحات الســادس عشــر القرن منتصف في الرابع

. مسلم تتريّ كل لسان على اليوم إلى يتردد السيئ وذكره الوسطى، وآسيا القوقاز
١٤٠٥هـ؛ أي - ١٩٨٥م وحتى ١٣٣٥هـ ١٩١٧م- من تمتد الســوفييتية): ) الثانية الحقبة
هذه وفي الســوفييتي. االتحاد رئاســة جورباتشــوف وحتى تولي البلشــفية ما بين قيام الثورة
عن المسلمين إلبعاد جديدة أساليب استحداث مع السابقة صور االضطهاد اســتمرت الفترة

  ١١

المسلمون مطلع القرن العشرين شهد في
للنصرانيــة قســري  تحويــل عمليــات 
الروســية القيصريــة الدولــة مارســته
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وكان لإلسالم الطرق، ومحاربتها بشــتى األديان على القضاء الشــيوعية حاولت لقد دينهم.
متاجر إلى المساجد اإلسالمية، وتحولت الشعائر انزوت حتى المالحقات؛ من وافرٌ نصيبٌ
عزل الصدد إلى بهذا الســوفييتية وقد أدت السياســة للحيوانات. حظائر إلى أو نوادٍ وأحياناً
الصيغة ا هَ سِ رْ غَ خالل من ذلك وجر» اإلســالمي، محيطهم عن تام شــبه عزالً المســلمين
حيث أمة، تاريــخ كل في ورجعيــة» مية، «تقدُّ ثقافتيــن: وجود عــن المبتذلــة األيديولوجيــة
إلى أد مما «رجعية»، عام بشكل واإلسالمية «تقدمية»، عام بشكل الروسية اعتبرت الثقافة

(١٤) اإلسالمية». بالنسبة للشعوب الثقافي الذات وأشمل لوعي أعمق انتهاك
الحرب بداية مــع والتدريجي الجزئي بالتغير أخــذت الدين تجاه الدولة سياســة «غيــر أن
الشــديد الخطر بفعل الســلطة اضطرت إذ الهتلري؛ الغزو األلمانــي الوطنيــة العظمى ضــد
في إعادة ســاهم .. مما الدينية والمؤسســة الدين من بمواقفها النظر إعــادة إلى المحيــق بها
١٩٤٣م- أعــوام ففي المهــدورة، هيبتهــا من بعض واســترجاع الدينيــة هيكلــة المؤسســة
وراء وما القوقاز(داغســتان) مســلمي تشــكيل مفتيات ١٣٦٣هـ أعيد - ١٩٤٤م ١٣٦٢هـ،
مثل الدين لعلماء االمتيازات بعض وقدمت وكازاخســتان. الوســطى وآســيا القوقاز(باكو)

العسكرية. من الخدمة  إعفائهم
إلخضاعها سعت فإنها الجديدة، المفتيات إنشاء على الدولة ســاعدت الوقت الذي وفي
(الروحية) الدينية المرجعيــات أفرغ مما دائماً، ومراقباتها رؤســائها خالل من غير المباشــر
هذه أن غير الســلطة .. يد في ألعوبة عديدة حاالت في وجعلها وأفعالها، أقوالها صدق مــن
حصلت التغييــرات التي جملة عن والســتينيات الخمســينيات في معزولة تكن لم السياســة
حديثاً المســتقلة الدول وظهــور خاص، بشــكل واإلســالمي عام، آنذاك بشــكل في العالم
االهتمام هنا إعادة ومن الخارجية، الدولية السياســة في روسيا عامالً في اإلســالم من جعل
وأجهزتها للســلطة تاماً خضوعاً الخاضعة الدينية النخبة ســالالت وخلق المســاجد بترميم

األمنية».(١٥)
قوة أي ضد والتنكيــل العنف أســلوب الشــيوعية الســلطات فيه اتبعت الذي وفي الوقت
مؤثرة إسالمية حركات تبرز لم اإلسالمي، النشاط وخاصة الســوفييتي، االتحاد تظهر داخل
الصوفية نجحوا أصحاب الطرق أن غير للدين، الشيوعي مخططات التغييب تستطيع مجابهة
طريق عن الوسطى وآســيا السوفييتي االتحاد مســلمي شعائر اإلسالم وسط في نشــر بعض
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السرية. واألنشطة التحركات
جانب كبير في اإلسالم يرجع المستميت عن القوقاز أهل شمال دفاع أن ال شك فيه «ومما
الدين في ضد الحمالت الضخمة تســتطع لم أنشــطة وهي الصوفية، الطرق أنشــطة منه إلى
األخيرة السنوات وفي للعمل السري، ، بل دفعتها عليها أن تقضي والثالثينيات العشــرينيات

النشاط. دوراً متنامي تمارس علني وأصبحت بشكل ظهرت
والتعليم األعضاء وتجنيــد للتنظيم موجهة جهودها كانت القوقــاز شــمال في إن الصوفية
الدين، إلى دعوة الناس خالل من الدينية الدفع قوة على الحفاظ وحاولت واإلدارة الذاتيــة،
أن من الرغم وعلــى الشــريعة، أحكام وتنفيذ ضرائب وجمــع دينية دروس وكذلــك إعطــاء

للغاية».(١٦)  مؤثرة كانت إال أنها السياسي النظام هامش على ظلت الصوفية قد الطرق
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بالنسبة مهمتين منطقتين في إدارية ووحدة جمهورية أربع عشــرة روسيا في مســلمو يتركز
ومنطقــة الفولغا الحدودية، الشــمالي القوقــاز منطقة وهمــا: السياســية، لجغرافيــة روســيا
الشيشان، هي: سبع جمهوريات منطقة القوقاز الشمالي في قلب روســيا. وتشمل واألورال
واألديغة. بلقاريا، وقارتشي-شيركيسيا، وكبردين- وأوسيتيا الشمالية، وداغستان، أنجوشيا،
على واألورال الفولغا منطقة تشــتمل إســالمية، بينما أغلبية الســبع تســكنها والجمهوريات
وبشكيريا، تترســتان، وهي: كازاخســتان مع حدودها على إداري وإقليم ســتّ جمهوريات
في وجود المســلمين كذلك إلى إضافة وأودمــورت، يل، وماري وموردوفيــا، وتشــوفاش،

أورنبيرج(١٧). إقليم هي كبر إدارية وحدة
متاخماً لروسيا الجنوبية الحدود على -(١) رقم بالخريطة مبين -كما هو القوقاز إقليم  يقع

األسود. والبحر قزوين بحر بين آسيا خاصرة القوقاز يتوسط كما وجورجيا، ألذربيجان
-حضارة والجنوب والغرب والشــمال الشــرق بين وصل حلقة ويمثــل اإلقليم -لكونــه

وضوحاً. أن التأثير الثقافي اآلسيوي أكثر إال آسيوية؛ أورو-
ولهجات متنوعة. بلغات مختلفة ، يتحدثون شعباً ٥٠ من أكثر القوقاز ويقطن

ويوجد كازاخستان. مع حدودها روســيا وعلى قلب في واألورال الفولغا منطقة تقع بينما
األورال منطقة أن عن فضالً روســيا، لوسط شــريان الحياة الرئيســي نهر «الفولغا» بالمنطقة
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وصوالً شرقاً بالتوسع الروسي التطلع إن التاريخ الروسي؛ إذ في مهماً استراتيجياً معبراً تمثل
جاورها. وما األراضي لهذه خاصة أهمية يعطي الهادي المحيط مياه إلى

- في الجدول رقم(١) موضح هو -كما السبع القوقاز جمهوريات سكان يبلغ إجمالي عدد
تلك  جمهورية من أيّ نجد فال داغستان والشيشان وإذا استثنينا نسمة، ماليين ٧ من يقرب ما

نسمة. المليون سكانها عدد يتجاوز الجمهوريات
السكانية بالكثافة -(٢) الجدول مبين في هو -كما واألورال الفولغا جمهوريات تتميز بينما
إليها مضافاً الست، الجمهوريات سكان مجموع ويزيد القوقاز. بجمهوريات مقارنة النســبية

نسمة. مليون ١٤ عن أورنبرج إقليم سكان
إلى  نســمة، إضافــة ١٦-١٧ مليون نحو المنطقتين فــي عدد المســلمين إجمالي    « ويبلــغ
في  المســلمون األراضي الروســية. وينتمي عبر مبعثر بشــكل يتوزعون آخرين ٥-٦ ماليين
والهندو-أوروبية. األلطاية إلى القوقازية الشمالية متباينة من لغوية قية رْ عائالت عِ إلى روسيا
في  السكان قية. حيث ينتمي رْ عِ ٤٠ مجموعة من متباينة شــجرة في العائالت هذه وتتشــعب

  ١٤
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(يسار) القوقاز وشمال (يمين) واألورال الفولغا منطقتي جمهوريات
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(١٨) . «إثنو-لغوية» ١٢ مجموعة إلى داغستان مثل صغيرة جمهورية
عن تشجيع فضالً مستمرة، تنصير لعمليات القوقاز شمال منطقة في المســلمون ويتعرض
القوقاز، شمال في لالستقرار وغيرها كسيبريا الباردة المناطق من الروســية القادمة العائالت

الخارج. في رين جَّ هَ المُ عودة أمام العراقيل وضع المقابل وفي
وإعادة  «العلنية الجديدة سياسته عن غورباتشوف السوفييتي األسبق الرئيس أعلن أن وبعد
عن القيود بعضُ تْ كَّ فُ الدينية؛ شــعائرهم يمارسوا أن الديانات ألصحاب والســماح البناء»،
إلى اإلسالم فعاد المساجد، بناء شــعائر دينهم، وأُعيد بممارسة لهم مح روسيا، وسُ مســلمي
وتعاليمه. دينهم مبادئ وبدءوا يتعلمون المساجد، المسلمون على وتدفق جديد، من الظهور
تكن لم ط التســلُّ اعتادت الروســية التي العقلية أن في المتمثلة األســاس وبقيت المشــكلة
ز التميُّ معاني تحمل التي وثقافتهم لهويتهم كاملة باستعادة الروسي االتحاد لمسلمي لتسمح
والتذويب الروســنة سياســة أمام ا يقف عائقً األمر الذي الذوبان، ثَمَّ عدم ومــن والمقاومــة؛

المسلمين. ضد الروسية السلطات تمارسها التي القسري
أعلنتها التي االنفتاح سياسة من الرغم فعلى المسلمين، على الروسي التضييق كان هنا من

  ١٥

السكان (٢٠٠٢) العاصمة الجمهورية السياسي المساحة km² عدد النظام

 
جمهوري١٥٬٣٠٠ ١٬١٠٣٬٦٨٦ جروزنيالشيشان

 جمهوري٤٦٧٬٢٩٤٤٬٠٠٠ ماجاسأنجوشيا

جمهوري٥٠٬٣٠٠ ٢٬٥٧٦٬٥٣١ مخاتشكاالداغستان

الشمالية أوستيا
 

جمهوري ٧١٠٬٢٧٥٨٬٠٠٠ فالدي قفقاس

بلكاريا  جمهوري١٢٬٥٠٠ ٩٠١٬٤٩٤نالتشيككبردين-

شيركيسيا
 
- جمهوري١٤٬١٠٠ ٤٣٩٬٤٧٠ شيركسكقارتشي

جمهوري٧٬٦٠٠ ٤٤٧٬١٠٩ مايكوباألديغة

القوقاز: السياسي لجمهوريات التكوين (١) رقم جدول
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إطار في الدينية، بل حصرتها حقوقهم كامل ممارسة من المسلمين ن تُمكِّ لم أنها روسيا، إال
الدينية. والمناسبات المساجد أعتاب ا كثيرً تتجاوز ال ضيقة وحدود رسمي

السياسية واإلدارية (وجدانياً)، القومية كياناتها لها روسيا في اإلسالمية «الشــعوب وبقيت
الذات وعي لتطوير الضرورية المقدمة ألنه عنه؛ التخلي يصعب الذي الواقع وهو (شــكلياً)

 (١٩) روسيا». في للمسلمين الروحية الثقافية الوحدة جذور عن البحث ومقدمة الحر،
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المتنوعة- وثرواتها االستراتيجي اإلسالمية -لموقعها الكثافة ذات الجمهوريات لت شكَّ
واألورال، الفولغا منطقة منها داخل كان ما سواء انهياره، السوفييتي قبل لالتحاد كبر أهمية

السوفييتي. انهيار االتحاد بعد األهمية هذه وزادت منطقة القوقاز، في منها كان ما أو
القوقاز يعدون المؤرخين فإن ولهذا آسيا، ووســط أوروبا بين اتصال نقطة القوقاز ومثَّلت
وجه على اإلنسان ظهور منذ البشرية والهجرات واالقتصادية السياسية التحركات مراكز أهم

والجنوب. الشمال الحضارات بين نقل في بارزاً دوراً موقع القوقاز لعب وقد األرض،

  ١٦

(٢٠٠٢)العاصمةالجمهورية السكان km²عدد السياسيالمساحة النظام

جمهوري٣٬٧٧٩٬٢٦٥٦٧٫٨٣٦قازانتتارستان

جمهوري٤٬١٠٤٬٣٣٦١٤٣٬٦٠٠أوفابشكيريا

جمهوري١٨٬٣٠٠ ١٬٣٤٦٬٣٠٠شيبوكساريتشوفاش

جمهوري٨٨٨٬٧٦٦٢٦٬٢٠٠سارنسكموردوفيا

يل أوالماري جمهوري٢٣٬٢٠٠ ٧٢٧٬٩٧٩يوشكار

جمهوري١٬٥٧٠٬٣١٦٤٢٬١٠٠أجنسيكأدمورت

أورنبرج جمهوري٢٬١٧٩٬٥٥١١٢٤٬٠٠٠أورنبرجإقليم

واألورال الفولغا لجمهوريات السياسي التكوين (٢) رقم جدول
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حدودها من األوسط نحو آســيا والشــرق أوروبا الوحيد لقارة البري الطريق المنطقة وتعد
الجنوبية الشرقية.

عن بعيدة نسبياً تقع في القوقاز اإلسالمية المناطق كانت الســوفييتي االتحاد تفكك وقبيل
داخل وم تُخُ مناطــق وجورجيا وأذربيجان أرمينيــا مثلت حيــث جيرانها، مع حــدود روســيا
انهيار االتحاد أهميتها بعد ازدادت اإلسالمية القوقاز فإن منطقة اآلن أما السوفييتي؛ االتحاد

لجنوب روسيا مع جيرانها. الدولية الحدود السوفييتي إذ أصبحت تمثل
بعده ومن الســابق لالتحاد الســوفييتي خبز ســلة تعد فإنها المنطقة الزراعية لطبيعة ونظراً

االتحادية. روسيا
حرمانها بعد الســوفييتي- االتحاد تفكك -بعــد لروســيا بالنســبة أهمية القوقاز كما تزداد
والتي وأرمينيا؛ وأذربيجان أوكرانيا وجورجيا استقالل مع فقدتها التي الســاحلية المنافذ من
لفقدان أيّ روســيا غير مستعدة فإن ثَم ومن والبحر األســود، قزوين بحر لها إلى منافذ كانت

منفذ بحري آخر.
روســيا الســتمرار سيطرتها يدفع والذي بالنفط، الغني قزوين بحر أهمية ذلك إلى يضاف
واألوروبية األمريكية ظل المحاوالت في وسيلة، خاصة عليها بأي والمحافظة القوقاز، على

ثرواتها. واستغالل المنطقة الختراق
القوات وصلت إذ الوســطى؛ آســيا في األمريكي التوغل مع األمنية المنطقة أهمية وزادت
اســتراتيجياً محيطاً تمثل وقت قريب إلــى أماكن كانت إلى العســكرية األمريكيــة والقواعد
ما مع القواعد، هذه من بالقرب خاصة- وصار القوقاز - جورجيا، مثل لروســيا مهماً وأمنياً

الروسية. األراضي على أمنية خطورة من يمثله ذلك قد
في جمهورية المتوافرة النفطية والمعدنية الطبيعي والثروات الغاز وجود إلى ذلك يضــاف
تكرير البتــرول، وصناعة مصانــع تشــمل مهمة صناعات بهــا أن كمــا الشيشــان القوقازيــة،

الغذائية. والصناعات البتروكيماويات،
ألمريكا والغرب بل لروسيا، فقط ليس أهمية بالغة، القوقاز منطقة مثلت األسباب هذه لكل

بالمنطقة. اإلقليمية الدول من وغيرهما
وبخاصة - واألورال منطقة الفولغا في اإلسالمية ذات الكثافة الجمهوريات إلى وإذا نظرنا
التاريخ في مهماً اســتراتيجياً تمثل معبراً كونها فــي تبرز « أهميتها نجد تترســتان- جمهورية
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تترستان في روســيا. ومن مناطق إنتاج وتصنيع النفط والغاز من أهم واحدة وتعد الروســي،
وباألراضي (الصداقة). خــط باســم والمعروف أوروبا، إلى شــرق البترول أنابيب يبدأ خط
الســكان ورفاهية رخاء مســتو على وهو ما ينعكس متعددة، وزراعية معدنية موارد التترية

الروسية. األقاليم من كثير في نظيرتها من أفضل تبدو التي
دّ تترســتان عَ تُ والتربة الخصبة كبيرة من الغابــات وثروة مائيــة ثروة امتالكها وإضافــة إلــى
الذي الحصن (األورال) هو تترستان فيه تقع الذي اإلقليم وكان لروسيا. مهماً صناعياً مركزاً
ومحاصرته السوفييتي االتحاد على الهتلري الهجوم إبان الصناعات الســوفييتية إليه انتقلت
الزوايا أحجار واحدة من تترستان ما يجعل وهو احتالل «موسكو»؛ من واقترابه لـ« ليننجراد»

(٢٠) الروسي». البيت في الرئيسة
الثقيلة الصناعات توجد ففيهــا متطور؛ اقتصاد ذات أنها حــوض الفولغا منطقة كمــا «يميز
والكيماويــات، النفطيــة والصناعــات والصواريــخ والفضائيــات، (الطائــرات والدبابــات
المرتبة المثال- ســبيل -على بشــكيريا تحتل حيث الكبيرة، والزراعة وغيرها) والســيارات
العشرات  أيضاً وفيها روســيا، الحبوب في إنتاج الثالثة في المرتبة الرابعة؛ وأحياناً ترتفع إلى

(٢١) . واألكاديميات» العلمية المعاهد من

V^ÈâÊÖ ª ›¯â˝] ƒŒ]Ê IR
نظر في جعله إلى قروناً اســتمرت وضغوط متواصلة د تعمَّ مُ لتشويه اإلســالم ض تعرُّ أد
من الكثير اخلهــا دَ يُ التي العــادات واألعراف من محدودة مجموعة روســيا غالبية مســلمي

الصحيحة. واألحكام العقائد عن بعيداً االنحرافات
بها ليواجهوا يرددونها ســراً كلمة إلى الناس من كبير قطاع نظر اإلســالم في ل «هكذا تحوَّ

الزنا. فعل عن وامتناع (الشهادة)، الموت
البالد، تلك في العالِم ذلك التلفاز عن في تفاصيلها التي شــاهد البعض  لنا القصة وَ رْ تُ وَ
يَة لْ وعِ والســفراء الكبراء الحفل إلى ودعــا مســجد، افتتاح بمناســبة بهيجاً حفالً الذي صنع

ر! وِّ تُصَ التلفاز وعدسات الشمبانيا، من زجاجة عتبته على رَ سَ كَ بأن المسجد وافتتح القوم،
وعلومه، اإلسالم لتعاليم والدارسين الفاهمين من إنه : يقولون الدين، رجل أو العالِم، وهذا
البيِّن والخلط الثقافة، المفاهيــم واضطراب اختالط ولكنه ! القرآن ويقرأ يتقن العربية وهــو
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السفينة كتدشين المسجد وافتتاح يُفعل، أن ينبغي وما ال يكون، أن ينبغي بين ما الوجدان في
! بينهما ال فرق الجديدة..

على إســالمية قاعة في راقصاً البالد حفالً تلك في دين رجل يقيم أن وال غرابة عجب وال
الثقافة، اختالل نفس القصة: فهي المســلم، والشباب المسلمات للشابات الموســيقى أنغام

 (٢٢) المفاهيم». واختالط
أول مع نحو دينهم المســلمين أن اندفاع كما
لم الديني الوعــي أن يؤكد لهــم فرصــة أُتيحت
من يقتلع كلية ولم تمامــاً أوســاطهم من تَفِ يَخْ
على يدل مما لهــم، نفوســهم كما كان مخططاً
نســيج هاماً في عنصراً لهــم يمثل أن اإلســالم

هويتهم.
الديني االلتزام درجة أن بمعنى المنطقة، جمهوريات في متبايناً اإلســالمي المشهد ويبدو
إلى العودة مظاهــر وضوح نر مثالً الشيشــان ففي وأخر؛ منطقــة بين تختلف ومظاهــره
موجود هو مما أقو بكثير الشيشاني لد الشعب الذاتي اإلسالمي الشعور حيث اإلسالم؛
المجاورة والدول الجمهوريات في حولها يدور بما الشيشان لتأثر روسيا؛ شعوب بقية لد
والمدارس المســاجد من العديد ببناء االهتمــام ذلك في ويتمثل كل إســالمية، مــن صحوة
في التي كانت اإلسالمية الشعائر ببعض االلتزام وعودة الشرعية، بالعلوم واالهتمام الدينية،

المنتهي. السوفييتي العهد في لالندثار طريقها
وليس فــي الظهور، (الوهابية) بـ مــا يعرف بدأت ظاهرة الماضي القرن «وفــي ســبعينيات
لشــئون العامة األمر«اإلدارة بداية فــي أطلقتها التي التســمية ســو هنا بالوهابية المقصــود
األغلب في كانت عام، وهي إدارة بشكل الحركات اإلسالمية على داغستان» في المسلمين
تناقلت هذه ثــم والديمقراطية) .. (القيصرية والســوفييتية للســلطة الخنوع تمثــل اســتمرار
العسكر بين من الروسية والسلطات بفاعليتها وسائلُ اإلعالم واقتنعت بها وتمسكت التسمية،
الحركات هذه والسلطات بين وســائل اإلعالم تطابق أن مصادفة والشــرطة واألمن!! وليس
الخاضعة واتهمتهم القو االنفصالية) و(الحركات الشرعية)، بالقوات (غير ما تدعوه  وبين
(الوهابية) وتجريم تحريــم قانونياً بحيــث جر االتهامات، بمختلف للســلطة فــي األغلب

  ١٩

أول مع دينهم نحو اندفاع المســلمين
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مدينة في المنعقد شمال القوقاز مســلمي مؤتمر إعالن في وصفهم جر كما في داغســتان،
اإلسالم. في المتطرف الرجعي بالتيار ١٤١٩هـ، - ١٩٩٩م عام غروزني

الثمانينيات، في ونمت العشرين، القرن سبعينيات منذ ظهرت حركات فإنها الواقع، في أما
وبرزتقوتهاالمباشرةفي التسعينيات، آنذاكتجلت بوضوحظاهرة التسييسالعارمللحركات

األولية واألفكار العام المســار اإلســالمية.كان
الرد وتقاليد قوالب نفــس في يصبان التيار لهذا
من اإلســالم تطهير بضرورة القائل اإلصالحي
القائل العام المبدأ مــن التيار هذا انطلق البــدع.
ومن ثم إماما المسلمين، والسنة هما بأن القرآن

مطلق غيرهما. مصدر حق ال
كيبيدوف وعباس بهاء الديــن األخويين بشــخصية القوقاز فــي الحركة الوهابية ارتبطــت
وأصول العربية لدراسة اللغة القرن ســبعينيات في حلقة سرية أول أسســا عندما وأختاييف،
قوات األمن من جانب الحــركات هذه قمع جر الثمانينيات وفي بدايــة اإلســالمي! الدين
حركة في التسعينيات وتبلورت بداية للظهور وبقوة منذ عادت أنها والحزب! غير والشرطة
المدن أغلب تنتشــر فــي الجماعات وأخذت هذه اســم (الجماعــة)، تحت فكرية سياســية
. شعبيتهم ازدياد إلى ضدهم أد القمع والقهر الموجهة أن ممارسة غير القوقازية. والقر
الذي إلــى كيبيدوف، التيار قيادة ١٤١٨هـ تحولت - ١٩٩٨م عــام أختاييف وبعــد مــوت
من جانب ومعنوي وأيديولوجي سياسي ودعم تأييد حصل وهناك شيشانيا، في انتقل للعمل
 ١٩٩٩ عام باساييف، وفي وشامل وياندربييف أودغوف مثل آنذاك فيها الشخصيات المؤثرة

(٢٣) اإلسالمي». القوقاز جيش كيبيدوف أسس

V^ÈâÊÖ ª Í⁄¯â˝] Çπ]<IS
الحياة في الصاعدة العناصر أحد يمثل الســوفييتي انهيار االتحاد بعد التأثير اإلســالمي بدأ
والتوجه، إســالمية النزعة تجمعات موسكو في نشأت «وقد المعاصرة. الروســية السياســية
أيضاً تجمعات من ويوجد تترية، أصول إلى ينتمون الذين أولئك عدداً وأكثرهــا أقواها ومن
يونيو  في ( إسالمية خالل حركات من السياسي النشاط اإلسالمي (٢٤) وبدأ القفقاس». شمال
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في مؤتمر ل تشكَّ والذي اإلسالمية، النهضة ظهور حزب ١٤١١هـ) مع « القعدة ذو ١٩٩١م،
إلى إرجاع المسلمين األساسية مهمته روســيا. وجعل جنوبي في استراخان في لإلســالميين
والمرحلة االنحطاط مراحل وبقايا مخلفات من اإلســالمي الدين وتطهير اإلســالم، حظيرة
النواة الحزب هذا وصار األولى. اإلســالم مبادئ إلى الرجوع خالل من الســوفييتية، وذلك
في جابروف د عــدَّ وقد الســوفييتي... االتحاد بعد ما دول كل عبر سياســية لحركة إســالمية
المجلس روسيا في: مستو على تعمل التي اإلسالمية الحركات ١٤١٩هـ، - ١٩٩٩م عام
(مسلمو الروسية االجتماعية والحركة (نور)، وحركة روســيا، مســلمي واتحاد اإلســالمي،
المنظمات د عــدَّ كما التحرير اإلســالمي. وحــزب اإلســالمية، النهضــة روســيا)، وحــزب
الشيشــان، في اإلســالمي) (الطريق حزب مثل وغيرها، وتترســتان داغســتان في اإلقليميــة

داغستان».(٢٥) في الديمقراطي اإلسالمي والحزب
واضحة بعدُ في معالم يتكامل لم محدود روسيا في اإلسالمي الصعود أن من الرغم وعلى
السنوات في أن وجود المسلمين إال وحداثة النشــأة، المطاردة عقود بسبب وفكرياً سياســياً
إلى عام من فيها دورهم التي يتزايد االنتخابات؛ أوقات في ملحوظاً، خاصة أصبــح األخيرة
العالم الخاصة مع في سياساتها االعتبار في ذلك وضع إلى الروسية السلطات وتســعى عام.
ذلك على مثال أبرز روســيا. ولعل من مســلمي الماليين إزاء وكذلك واإلســالمي، العربي
اإلسالمي، المؤتمر إلى منظمة االتحادية روسيا انضمام بشأن بوتين فالديمير مبادرة الرئيس
٢٠٠٥م- (أبريل مصــر إلى وزيارته مســلمين، غير بها غالبية الســكان أن مــن علــى الرغم
على وحرصه ســنوات طويلة، مصر منذ إلى روســي لرئيس زيارة أول تعد ١٤٢٦هـ) والتي
بوضوح يدل الذي األمر الزيارات، تلك في للمعهود العربية خالفاً للجامعة العام األمين لقاء
الوطن وخاصة دول مع دوله العالقات اإلسالمي، وتنشيط لروسيا بالعالم قوي على اهتمام

العربي.
روسيا؛ شاركت في تنمية أصيلة شعوب من ينحدرون المسلمين من أن غالبية الرغم وعلى
المجتمع في وجودهم وال نسبة إسهاماتهم؛ توازي ال نفوذهم ومشــاركتهم السياســية أن إال
تشــتمل االتحادية روســيا داخل السياســية الدوائر من الكثير من أن الرغم وعلى الروســي.
للزعماء السياسي التنظيم ضعف بسبب ضعيف؛ تأثيرهم أن المسلمين، إال عن ممثلين على
يرسمه رســمي إطار يتحرك في الجميع فضالً عن أن السياســية؛ المســلمين؛ ونقص الخبرة

  ٢١
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الوضع على لقي بظاللها تُ الدينية والهيئات الزعامات بين الخالفات أن كما الروسي، األمن
السياسي لمسلمي روسيا.

للدين الروســي واإلعالم التي رســمها اإلعالم الدولــي الســلبية الصورة وتبــرز مشــكلة
ظل في روسيا، مسلمي قضايا كأحد أهم الشيشان الحرب في ســنوات مدار اإلسالمي على
التأثير؛ فــرص من الكثير ت عليهم ــوَّ فَ الروســي االتحاد لمســلمي ملحوظ ضعف إعالمي
التي يسيطر اإلعالم وســائل تشنه شــرس هجوم من يعانون روســيا حيث إن المســلمين في

عن اإلسالم. صورة مشوهة تنقل والتي منها، نسبة كبيرة اليهود على
وعدم التمويل ضعف هي الروســية اإلسالمية الصحافة تواجه التي الرئيســية «والمشــكلة
بصورة رئيســية على االعتماد يجري ولهذا الشــرعية، األمور لتناول تّاب المؤهلين الكُ توفر
تُســتغل كما واإلســالمي، العربي العالم في المنشــورة والمؤلفات المطبوعات من الترجمة
في الســاحة الســلطة على المتصارعة األطراف للهجوم على أحياناً اإلســالمية المطبوعات

. اإلسالمية
وقد استمرت جداً، ضعيف والمسموعة المرئية اإلعالم وســائل في اإلسالمي والحضور
مد على وذلك اإلســالمية التوعية بهدف وتلفزيونية برامج إذاعيــة بتقديم (اقرأ) مؤسســة
وكان الكوادر. نقص تبرز مشــكلة وهنا أيضاً، البث تمويلهــا، وتوقف توقف عــام كامل، ثم
جهة أية لو تولــت بانتظام تعمــل إســالمية وتلفزيونية بالمســتطاع تأســيس محطــات إذاعية

المهمة».(٢٦) هذه إسالمية

Ÿ¯œjâ˜] ƒËÖ^é⁄Ê ^ÈâÊÖ V �̂Èfi^m
التوسع فكر لديهم وأثمر ذلك القدم، منذ الروسية العقلية االســتعماري على الفكر ســيطر
التي العقيدة تلك ماركسية، أو مسيحية بمرجعية سواء الغزو، وعقيدة اآلخرين حســاب على
الســيطرة مفاهيم من عنها نتج وما في فكر الحكام الــروس، جغرافية سياســية دوافع تهــا قوَّ
االســتهداف من حــظٌّ كبيرٌ للمســلمين كان الشــعوب هذه بين واســتعمار الشــعوب، ومن

الروسي. االستعماري
ومتواصلة متتالية حروباً القيصرية خاضت روسيا االستعمارية أطماعها سبيل تحقيق وفي
والقوقاز، ومنذ الوسطى آسيا مسلمي المنطقة، خاصة شعوب على للســيطرة عديدة؛ لقرون

  ٢٢



االستقالل ومشاريع روسيا مسلمو

األراضي على المســلمين مئــات اآلالف من روســيا قتلت الميالدي القرن الســادس عشــر
التوسعية. ألطماعها إرضاء الوسطى؛ آسيا حتى القوقاز جبال اإلسالمية من

السابق على وضعها تســعى للحفاظ ١٩٩١م وروسيا ســنة االتحاد الســوفييتي منذ انهيار
األفغاني. في المستنقع ســقوطها بعد أمام العالم صورتها اهتزاز بعد ال ســيما عظمى، كقوة
والخســائر دول البلطيق، على ســلطته بفقده متتالية؛ ضربات تلقى كمــا أن الكرملين الــذي
أن الوســطى؛ بعد آســيا في ثروات الجمهوريات اإلســالمية ضياع بعد بها نيَ مُ الكبيرة التي
تحســين اليوم االســتراتيجية؛ يحاول نفوذه مناطق من الكثير وضياع طويلة، لعقود اســتغلها
االستعماري إرثه من تبقى ما الحفاظ على من به يتمكن القوة ما من لديه أن وإثبات صورته،

السابق.
مؤخراً في أصواتها تعالــت التي االســتقاللية عدم قبول األفكار على تصر روســيا لذا فإن
وقومية أحياناً، دينية ومحركات ببواعث مدفوعة مطالِبةً باالستقالل؛ الروسية المناطق بعض
من الســابقة الســوفييتية من الجمهوريات تمكن العديد بعد خاصة -أخر أحياناً واقتصادية
يؤدي سوف مقاطعة أو جمهورية أي تعتبر أن استقالل روسيا ألن االستقالل؛ على الحصول
يستحيل بصورة لآلخرين االنفصالية ذلك المطالب وسيشعل تستطيع تحملها، لن نتائج إلى

الروسي. االتحاد على استقرار ووحدة الحفاظ ضمان معها
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إمبراطورية روسية بتكوين وحلمها عظمى، كقوة الدولي وضعها استعادة في رغبة روسيا -

الموحدة». «أوروبا غرار على
أو جمهورياتها إحد حصول من روسيا تخشى إذ الروسي؛ االتحاد تفكك من الخوف -
باالستقالل المطالبة آخرين على شــك- -وال سيشجع ذلك اســتقاللها؛ ألن على وحداتها
في االقتصادية المخابرات وحدة في الشؤون الروسية محلل ريدمان «يقول نيكوالس أيضاً.
شمال منطقة على للسيطرة كافحت روسيا إن الشيشان: في الوضع عن حديثه معرض في لندن
عن المنطقة في أخر لجمهوريــات وخســارتها هناك. حضارية قوة نفســها وتعتبر القوقاز،
الجمهوريات بباقي التمسك إلى يدفعها وأذربيجان وأرمينيا جورجيا مثل االســتقالل طريق
إذا األمور ســتتوقف أين تعرف ال إنها قد يبررها؛ ما لديها مخاوف لها روســيا إن لها. التابعة

   ٢٣
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وانفصالها».(٢٧) الجمهوريات تفكك بدأ
وهيبتها؛ بســبب نفوذها الكثير من فقدت أن بعد شــعوبها وأمام العالم أمام الهيبة - إعادة
نفوذها مناطق مــن لكثير وخســارتها الســوفييتي؛ االتحاد بعد تفكك أصابها الضعــف الذي
األولى والتي الشيشان حرب بعد الضعيف موقفها عن واالســتراتيجي السابق؛ فضالً األمني

ضعفاً. أكثر منها خرجت
خاصة الروسي االتحاد جمهوريات في واالســتراتيجية الطبيعية الثروات على السيطرة -
النفط في إنتــاج الكبيرة األهميــة ذات والشيشــان بالغاز، تترســتان الغنيــة مثل اإلســالمية،
جروزني العاصمة المنطقة؛ فمن كل في النفط الشيشان ممراً مهماً ألنابيب دّ عَ تُ كما وتكريره،

األسود. على البحر «نورورسيك»، إلى قزوين، بحر على «باكو»، من اآلتية األنابيب تمر
وجمهورية األســود، البحر علــى الروســية النافذة يعتبر القوقــاز شــمال - كمــا أن إقليــم
أنها كما اإلقليم، هذا قلب في تقع لالســتقالل بشدة الساعية الجمهوريات إحد الشيشــان
من بحر إلــى قربها القوقاز، باإلضافة وشــمال روســيا بين المواصالت شــبكة تمثل عصب

النفطي الكبير. االحتياطي ذي قزوين
بقية في انتشــاره من تخشــى روســيا االســتقاللي، الذي الفكر إلى وقائية ضربة - توجيــه
بدعواته إقليم القوقاز المشهور خاصة في باالستقالل المطالبة األصوات تعالت إذ شعوبها؛
تصدير هي منطقة القوقاز منطقة أن ننســى وداغستان. وال الشيشان في خاصة االســتقاللية؛
االستقالل دعوات التغاضي عن روســيا على يصعب ولذا عشــر، الثامن القرن منذ الثورات

تلك المنطقة. تهب رياحها من التي

<VÏÇuÁ÷] Ó◊¬ æ^Àv◊÷ ÌÈâÊÖ l^“Ü† IN
صالح في تصــب إجراءات عدة الســلطة إلى وصولــه منذ الروســي بوتين اتخــذ الرئيــس
الروسي المركز نفوذ وتعظيم الفيدرالي، البناء وتقوية الروســي، وحدة االتحاد على الحفاظ

: منها األطراف، حساب على
الروســية واألقاليم المناطــق ام ــكّ ســلطات حُ الماضية خــالل الفتــرة - أضعــف بوتيــن
السعي كان يحاول من كل أقدام تحت من البســاط المركز؛ وســحب تقوية إلى بشــكل أد
للفيدرالية الروسية، مرسوم التقســيمات الجديدة بوتين أصدر فقد روســيا. عن لالســتقالل

  ٢٤
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التجربة تكرار لمنع المباشر؛ إشــرافه تحت كلها الروســية والوحدات الجمهوريات ع ووضَ
الجمهوريات. باقي إلى االستقاللية األفكار امتداد من ولتخوفه الشيشانية؛

الجيش وجنــراالت االســتخبارات أصدقاءه من رجال المرســوم هذا بموجــب ــن - «عيَّ
يتمتعون وهــم - المرســوم حســب - الجديدة المناطــق اإلدارية الســبع كممثليــن لــه فــي
جنب وجنباً إلى وإدارته. بوتين مباشــرة بالرئيس صلة على وســيكونون بصالحيات خاصة،
لوزارة وممثل العدل لوزارة وآخر العام لالدعاء خاص ممثل للرئيس ممثل كل مع ســيعمل

القوات قائد تعييــن إلى هنا ونشــير الداخليــة.
في القوقاز الجنــرال فيكتور الســابق الروســية
بكامل الصالحيات لبوتين ممثالً كازانتســيف
المناطــق أكثــر القوقــاز، فــي منطقــة شــمال
المنطقة لحكم بدايــة يعتبر ما وهو حساســية،

(٢٨). موسكو» من مباشر بشكل
الجمهوريات داخل االســتقاللية المحاوالت لوأد العســكري القمع سياســة - اســتخدام
إلدارة الحديدية القبضــة سياســة بوضوح وظهرت الشيشــان، في حادث هو الروســية كمــا
كل باعتقال فالديمير بوتين الروســي الرئيس أصدرها التي األوامر الشيشــان في مع الصراع
بلكاريا كاباردينو إلقليم الداخلية وزارة استهدفت مقر التي المعارك في بمشاركته يُشــتبه ن مَ
في نالتشيك مدينة وشــهدتها الشــرطة [FSB] ومراكز الروســي الفيدرالي جهاز األمن ومقر
أنذر ما وهو االعتقال؛ ر أمْ يقاوم كل مــن تْل وقَ ١٠ رمضــان ١٤٢٦هـ، - ٢٠٠٥/١٠/١٣م
السلطات قررت عندما بيسالن مدينة في حدث لما تكراراً المدينة تشهدها حينه بمذبحة في
على من األطفال العشــرات مقتل إلى ؛ مما أد بيســالن حادثة منفذي جميع قتل الروســية

(٢٩) الروسية. القوات أيدي
بعضهم - روس مســئولين تصريحات من خــالل بعد فيما ثبــت من أنه قد وعلــى الرغــم
على تقع أن المســؤولية بيســالن- التحقيق في حادثة على أشــرفت التي التحقيق فــي لجنة
الحادثة باستغالل قام الروسي اإلعالم أن إال المدرسة، هاجمت التي الروسية عاتق القوات

المنطقة. مسلمي ضد القمعية حمالتها من روسيا دت وصعَّ المسلمين لتشويه صورة
على الضوء وتســليط تحقيق أهدافها، فــي العمليات هذه مثــل نجاح البعض وفيمــا يــر

  ٢٥
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لحق التوصل إلمكانيــة موجهة كبيرة اعتبرهــا البعض اآلخر ضربــة فقد القضيــة الشيشــانية
في تلك العمليات استغل الروسي اإلعالم إن إذ سلمية؛ تسوية القضية وتسوية المصير تقرير
قائمة ضمن بمجموعات مصنفة وربطهــم الشيشــان بالمقاتلين اإلرهاب تهمة إلصاق تأكيد

اإلرهاب الدولي.
المتعددة القوميات تداخل أن يخفى ال كما -
الروســي االتحاد ووحدات جمهوريات داخل
إلى يعود ما بقــدر تاريخية إلى أوضاع ال يعــود
السوفييتي؛ العهد في خاصةً سياســية، أغراض
في جمهورية رقية تكوين أغلبية عِ للحيلولة دون

استقاللية. مطالب أي على الفرصة لتفويت الجمهوريات؛ من

Ÿ¯œjâ˜] ‡⁄ ^ÈâÊÖ Í€◊ä⁄ ÃŒÁ⁄ V �̂n÷^m
من شــهدت الكثير بل مســتجدة، ظاهرة روســيا مســلمي لد االســتقاللي الفكر دُّ عَ ال يُ
الروســي المســتعمر لمقاومة متعددة محاوالت قديماً المســلمة الكثافة ذات الجمهوريات
التتار المســلمون بها قام الشــعبية الدامية التي الثورة مــن أبرزها كان مــن أجل االســتقالل،
القيصرة أجبرت والتي ١١٨٨هـ) :١١٨٦ - (١٧٧٣ : ١٧٧٥م بوغاتشوف بقيادة والبشكير
ومراعــاة الحقوق ــم تفهُّ ١٢٠٦هـــ) علــى :١١٧٥ - ١٧٩٢م :١٧٦٢) العظمــى يكاترينــا
ضد إسالمية قومية بحركة البشــكير قام ١٣٣٥هـ - ١٩١٧م عام وفي ..» للمســلمين الدينية
مطلبهم وتحقق البشكير،.. أراضي على واستولى بإخمادها األحمر الجيش فقام البالشــفة،
عام بشــكيريا جمهورية الذاتي وقيام الحكم على ١٣٣٧هـ  بحصولهــم - ١٩١٩م عام فــي

١٣٤١هـ».(٣٠) ١٩٢٣م-
كانت -وإن واضطرابات مسيرات ١٤١١هـ - ١٩٩٠م عام منذ جمهورية تتارستان  وتشهد
الشوارع إلى الناس نزل أكتوبر ١٩٩٠م ١٤ من ففي » أجل االستقالل ومحدودة- من خافتة
المسلمين ماليين الكريم، وينادون بعودة القرآن مشايخهم (الله أكبر)، ويقرأ شــعار يرددون

المنفى».(٣١) في عاماً ستين أن قضوا بعد بالدهم إلى التتار من
المجاهدين من حشدها عدد عنيفة؛ مقاومة واجهوا القوقاز القياصرة صوب زحف وحين
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االستقالل ومشاريع روسيا مسلمو

الذين الدين، شــامل، واإلمام نجــم واإلمام اإلمــام منصور، بقيادة والداغســتان، الشيشــان
أرضهم، على سيطرته إحكام لســنوات عدة، ومنعوه من القيصري في ردع الجيش ســاهموا
١٨٦٤م- :١٨١٧) عام الروســية القوات حرب عصابات ضد الداغســتانيون حيث «خاض
الروسي أد الغزو إذ حكم القياصرة؛ الروس أثناء خوا المستعمرين ودوَّ ١٢٨٠هـ)، :١٢٣٢
من ثالثة زعامتها تولــى بالمريدية؛ رفت عُ وطنية إســالمية اندالع حركة إلى القفقاس لبــالد
واســتمرت اإلفاري... شــامل واإلمام بك، وحمــزات غــازي محمد، األئمــة العلماء هم:
للدفاع ١٣٣٥هـ - ١٩١٧م عام الشيوعية الثورة قيام بعد البالشفة ضد ثورات الداغســتانيين
السوفييتية الحكومة فبدأت حاجي، أوزون شامل والشــيخ سعيد الشــيخ بقيادة عن القفقاس
المسلمين وتهجير نفي وعمليات والتعليم الثقافة على الترويس سياسة تطبيق في الشــيوعية

(٣٢) سيبيريا». إلى
الشيشان في في الروســي لالســتعمار وتصديها الشيشــانية محاوالت المقاومة كما مثلت
االحتالل واجه الشيشان فقد المنطقة، على الروسية الهيمنة لرفض الشــيوعية نموذجاً الفترة
«إبراهيم قلدقت» ثورة الشيوعي، منها والقهر الظلم ضد ثورات عدة من خالل بقوة الشيوعي
وكان وغيرها، ١٣٥٨هـ ١٩٤٠م- عام إسرائيلوف) (حسن وثورة ١٣٥٢هـ، - ١٩٣٤م عام

والنار. بالحديد يقمعونها الشيوعيون
يعتقد أن (اإلصالحيين) المســلمين من فريق الحديث العصر في هناك كان وفــي المقابل
لها، روسيا والمناطق المجاورة في المسلمين لتطوير الضمان روســيا هي مع العالقة الجيدة
التاريخي المأزق من المسلمين خروج وكيفية روسيا مسلمي نهضة عن تصورهم بنوا حيث
االستفادة ضرورة في العشرين، القرن وبداية التاســع عشــر يواجهونه في القرن أخذوا الذي
بعضهم باألخص، وأقر منها والعلمية الميادين، مختلف في األخر الثقافات إيجابيات من
المسلمين إنهاض في مساهمتها بشرط ولكن اإلســالمية المناطق في روسيا توســع بإمكانية
:١٢٦٧ - ١٩١٤م :١٨٥١) كســبرالي) (إســماعيل هــؤالء رأس وعلــى ثقافيــاً وعلميــاً،
الجميع من االســتفادة تفترض (الروســية) الدولة مصلحة «إن يقول: كتب ١٣٣٢هـ) الذي
الوقت طالَب وبنفس معهم بصورة إيجابية، تتعامل لذا ينبغي أن المسلمين، من في ذلك بما

الروسية».(٣٣)  الحياة في ال الفعَّ باالنخراط الثقافي المسلمين
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اإلسالمي الشــرقي الروســي عن الوفاق الصدد نظريته بهذا «ووضع إســماعيل كســبرالي
وطبيعية جهة، من الروســية الدولة إطار ضمن وجود المســلمين واقع من بها والتــي انطلــق
خيراً روسيا في وجود المســلمين واعتبر .أخر جهة من العالقات المتكونة تاريخياً بينهما
طريق اعتبر بينما المعاصــرة، الروســية الثقافة توفره مما االســتفادة من إمكانية لهم؛ انطالقاً
- يمثلون وأنهما ســيما ال بينهم، التاريخي للوفاق ضمانــاً والمســلمين الروس بين العالقــة

والشرق».(٣٤) الغرب بين الرابطة والحلقة الوسط موقع وروحياً- ثقافياً
الدول من العديد بخروج الســوفييتي؛ االتحاد انهيار بعد خريطة روســيا تشــكلت وحديثاً
٢٠ مليون  حوالي استقاللها، وبقاء وحصولها على االتحاد السوفييتي سيطرة من اإلســالمية

الروسي الجديد. االتحاد حدود ضمن مسلم
بسبب االعتبارات القوقاز؛ منطقة في روسيا خاصة مسلمي لد االستقاللية الروح قويت
تجري أن  - المفاهيم الفيدراليــة حســب جمهوريــة- ألي يحــق إذ التاريخيــة والقانونيــة؛
إبان السوفييتي جمهوريات االتحاد بعض في حدث كما الدولة؛ على االستقالل عن استفتاءً
من في روســيا وغيرها اإلســالمية الكثافة ذات الجمهوريات بين تماثالً هناك إن إذ التفكك؛
الدولي، المجتمع بها واعتــرف اســتقاللها، أعلنت التي االتحادية الســوفييتية الجمهوريات
هي االستقالل طلب في الحق استقاللها نالت التي الجمهوريات التي منحت والمســوغات
أصليون أرض أصحاب مسلمي روسيا أن كما الحق. نفس لغيرهم طلب تُســوغ التي نفسها
والقوقاز الفولغا في نفوذهم يســقط أن قبل ممالكهم وســلطانهم لهم أقلية، وكانت وليســوا

الروسي. االستعمار أمام
الممكن من نمــوذج كأُ الشيشــان لشــعب تقرير المصير حق بجانب الدولي يقــف القانون
االتحاد شــعوب بقية عن يختلفون إنهم إذ اإلســالمية؛ الجمهوريات بعــض عليه قــاس أن تُ
لم يخضعوا وهم والثقافة، والتاريــخ. واللغة، ق، ــرْ والعِ الدين، في كلياً، اختالفــاً الروســي،
على كفاحهم ذلك على يدل قســراً؛ إال والشــيوعي ين القيصري العهدَ الروســي في لالتحاد
سنوات مدار على الطرفين بين أُريقت التي والدماء روسيا ضد العديدة وثوراتهم عقود مدار

طويلة.
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االقتصادي :  العامل -

إن انتشار إذ القوقاز؛ مسلمي لد االستقاللية الروح تنامي دوراً هاماً في العامل هذا لعب
اإلداري الفساد الروســي، خاصة الواقع جوانب من العديد ضرب األوضاع وســوء الفســاد
العام الدخل نســبة انخفاض في أثره ظهــر الذي االقتصادي والضعف ،الرشــاو وانتشــار
ك تفكُّ عقب الكبر والصناعات المؤسسات من العديد انهيار بعد خاصة روسيا، لمواطني
دعم مهماً في دوراً كانت تلعــب التــي الجمهوريات بعــض وانفصال االتحــاد الســوفييتي،

الروسي. االقتصاد
أية إصالحات وجود عدم االقتصاديّة من ر األوساط «تذمّ في الضعف االقتصادي أثر ظهر
حين ينتشر الفساد والمحسوبية واإلقطاعية على نطاق واالنفتاح، في االستثمار على ع تشــجّ

في روسيا. واسع
ألغت التي الحكومة جيداً له ر تُحضِّ لم اجتماعي إصالح الشعبي من جراء االستياء وتزايد
إفقار أد إلى مما الســابق، الســوفييتي النظام عن موروثة كثيرة مســاعدات بشــكل مفاجئ
إلغاء أيضاً، وهو بتأييد يحظى ال آخر والعسكريين، وقد أُدخل إصالح والطالب المتقاعدين

للسكن».(٣٥) اإلعانات
والتي  الشيشان، حرب المســتمر؛ جراء األموال نزف بســبب االقتصادي زاد الضعف  كما
الروسية القوات تواجهها التي العنيفة المقاومة بسبب كبيرة؛ بصورة موســكو ميزانية أرهقت

الحرب. طول أمد الشيشان؛ وبسبب في
في نجد االنهيــار االقتصادي ضعــف من االقتصادية الحالــة إليــه وصلت لمــا نمــوذج كأُ
والزراعي الصناعي اإلنتاج فيه انخفض إذ القصو؛ درجته بلغ » سبيل المثال على داغستان
حيث قياســية أرقاماً البطالة وبلغت في المرحلة الســوفييتية. األمر عليه كان ٧٥% عمــا إلــى

 (٣٦) بين الشباب». وباألخص العمل؛ على القادرين من نصف أكثر بلغت
االرتفاع حيث الفولغــا جمهوريات فــي مغايراً دوراً االقتصــادي العامل فــي حين يلعــب
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الرافضة ي األصوات يقوّ بالقوقاز- تترســتان-مقارنة المعيشــة خاصة مســتو في النســبي
روسيا قدرات من لالستفادة الروسي؛ الفلك ضمن بالبقاء طالِبة والمُ االســتقاللية للمطالب
المتميز االقتصــادي بالمســتو تتذرع التــي القومية األصــوات لبعض خالفــاً المتطــورة،
اقتصادياً حين نفسها على االعتماد تستطيع تترســتان أن يرون االســتقاللية؛ إذ مطالبها لدعم

الستعادة جاهدة روسيا تسعى ولهذا استقاللها.
االقتصادية التي كبوتها وتجــاوز الدولي دورها
الســوفييتي، ســقوط االتحــاد تضخمــت بعــد
إلضعاف نجاحه حــال في الذي ســيؤدي األمر

باالستقالل. المنادية األصوات

: المحيطة اإلسالمية التأثر بالصحوة -

في االنتشار في اإلسالمية القريبة المناطق ت التي عمَّ اإلســالمية واألدبيات األفكار بدأت
كما لعبت الشيوعية- األدبيات عن غالبها في تمايز من تحمله ما مع روسيا - مسلمي أوساط
اإلسالمية؛ الوسطى جمهوريات آسيا في الناشئة الصحوة اإلسالمية إيقاظ في الرئيس الدور
في هذا ساعد الجهادية، كل واألفكار منطلق الحركات يُعدّ األفغاني الذي الجوار عن فضالً
لد االستقاللية النزعات وتحريك المفقودة، الهوية نحو والســعي اإلسالمي، الشعور نمو

روسيا. مسلمي من الكثيرين

«االستقالل»: ثقافة انتشار -

العديد من وحصــول االتحــاد الســوفييتي؛ انهيار مــع المنطقة غــزت تلــك الثقافــة التــي
الدول حركات التغيير في نجاح مع وتعاظم هذه الثقافة على االستقالل، السابقة جمهورياته
الشــعبية هذه الثورات مثلت وقيرغســتان؛ إذ وجورجيا أوكرانيا في حدث ما مثل المحيطــة
سواء االستقالل، مشــروعات ألصحاب حافزاً الســابق االتحاد الســوفييتي في جمهوريات

اإلسالميين. أو الوطنيين
في مناطق لها واستراتيجياً أمنياً داً عْ مهمة تمثل بُ نفوذ لمناطق روســيا خســارة تمثله فمع ما
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السياســية الجغرافية الناحية من أنــه إال وقيرغســتان؛ وأوكرانيا بجورجيا الثــورات الورديــة
أشــد قد تكون نفســها- روســيا داخل حدوثها البعض ع توقَّ -والتي المحتملة فإن الثورات
روح إزكاء في تأثيراً وأبعد ومستقبله، الروسي االتحاد لوجود تحذير وتحمل رسائل خطراً؛

االنفصالية. الدعوات
١٦ صفــر ١٤٢٦هـ - ٢٦ مــارس ٢٠٠٥م في «بشكورتوســتان» في ولعــل المظاهــرات
بعض في الجماهيرية القطاعــات وبعض الروســي بين المركز العالقة توتــر من تُظهــر نوعاً

الروسية. الجمهوريات

VŸ¯œjâ˜^e Ìf÷^�π] ‡Ë^fi IN
االتحادية بالنســبة في روســيا اإلســالمية الكثافة الجمهوريات ذات مســلمي رؤ تتباين
ويطالب باستخدام كافة يسعى لالستقالل، نجد البعض كبيراً، فبينما تبايناً االستقالل لقضية
ترفض إما أخر عنه، نجد أصواتاً ال بديل كهدف االستقالل إلى للوصول المتاحة الوسائل
بحق اســتحياء على تنادي وإما الروســي، المركز مع والتفاهم للتعايش وتدعــو االســتقالل

.أخر تارة واإلسالم تارة؛ القومية شعار رافعة االستقالل
للمنهج نموذج كأُ وداغســتان- الشيشان رأســها وعلى القوقاز- جمهوريات بعض وتأتي
وتأثيره؛ الروســي المركز عــن والبعد الديني؛ االلتــزام في النســبي االرتفــاع األول، حيــث
مقارنة القوقــاز؛ في للروس النســبية القلة وحيث الســكان، بين الكبير قــي رْ والتجانــس العِ
في عنه الشيشاني في النموذج االســتقاللي المطلب قوة تتباين واألورال، كما بإقليم الفولغا
المصير، تقرير بحق بتمســكه يتعلق فيما لخصوصيته الشــديدة القوقازية؛ بقية الجمهوريات
الجمهوريات تلك داخل االســتقالل لفكرة حضوراً هناك أن إال نحو االســتقالل، والســعي
عليها. المحددة لالستقالل الرئيســة العوامل تأثير حســب وتضعف تقو القوقازية بصورة
مد على الروسي بالمركز القوقاز وعالقتها المتوترة التاريخ المشترك لجمهوريات كما أن
تكون وقد االســتقالل، لفكرة القوقازية النظرة مجمل على شــك- -وال أثره ترك قد قــرون
في بقية االستقالل فكرة لمستقبل المحددات أهم أحد الشيشانية االســتقاللية التجربة نتائج

جمهوريات القوقاز.
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المثالي للصورة  نموذج األُ واألورال الفولغا إقليم في وبشــكيريا تتارســتان تمثل حين  في
ضعيفة المنادية باالســتقالل واألصــوات قوة أقــل االســتقالل مشــاريع تبدو حيث الثانيــة،
النســبي واالرتفاع لروســيا، بالنســبة لإلقليم الكبيرة االســتراتيجية حيث األهمية وخافتــة،
الكثيرين يُشــجع ال الذي الجغرافي عــن الموقع فضالً بالقوقاز، مقارنة المعيشــة لمســتو
يكون ال وقد العالم، عن من مخاطر االنعزال لما يحويه ذلك االستقالل؛ مشــاريع على تبني
هناك ضعفاً إذ إنّ المنطقة؛ في هذه االســتقالل مشــاريع في األكبر الدور اإلســالمي للعامل
بهذه االستقالل مشاريع أكبر في بصورة القومية األصوات تبرز حين في الديني، لاللتزام نسبياً
التتار بين أقل- بشكل - وإن اإلســالمية وربما الروح «االســتقاللية»، تنامت «وقد المنطقة.
  Mintimer Shaimiev » التتارستاني الرئيس يُصنَّف في حين عهد «البروسترويكا»، بداية منذ
بأن بوتين الروســي فالديمير الرئيس يرغب معتدل، وال أنه قومي على شــايمييف» مينيتمير
روسيا؛ باعتبار تتارستان من «انسالخ» السياسي لمنع كفاح موسكو من الرغم على يستبدله،
لالستقالل تدفع حالياً الحالي، وهي الرئيس من «راديكالية» في تتارستان أكثر  قوً هناك أن

(٣٧) عن روسيا». التام
الدينية اإلدارات فيها بما روســيا لمســلمي الدينية الرســمية اإلدارات كل ترفض في حين
بل االســتقاللية، المطالب الروســية- للســلطات بوالئها -والمعروفــة لمســلمي القوقــاز

باستماتة. الدعوات هذه وتحارب
ÔÇ÷ ^„flË^fi ÔÇ⁄Ê<Ÿ¯œjâ˜]<ƒËÖ^é⁄<ÿfœjä€÷ ÏÅÇv€÷] ÿ⁄]Á√÷] IO
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: باإلسالم االرتباط -

به، مر الذي التضييق برغم الســوفييتي االتحاد مسلمي من لكثير مثَّل -الذي اإلســالم قام
اإلمبراطورية داخل ( يةً لِّ (كُ المســلمين ذوبان عدم في بدور مهم - والهوية والحضارة الدين
الروسية السياسات من الرغم العلمانية، فعلى الفيدرالية الشيوعية أو أو الروسية األرثوذكسية
عقودٍ من الرغم وعلى الشيوعية، األفكار هيمنة لحســاب األخر الثقافات إلغاء إلى الهادفة
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الحريات التي قيدت الشيوعية السياسات ظل في الدينية؛ ممارســة الشــعائر من من الحرمان
العودة على منهم الكثيرين دينهم، وحرص شعائر م تعلُّ على المســلمين إقبال إال أن الدينية،
أثر أن الســوفييتي، أظهر الفرصــة بعد انهيار االتحاد لهم أُتيحت أن إلى المســاجد؛ بمجــرد
النزعة االستقاللية تقوية على ذلك وســاعد روســيا، مســلمي نفوس ينقطع في لم اإلســالم
الفراغ الروحي ســد يمكنه الذي البديل وجود عدم مــع خاصةً هناك، المســلمين في نفوس
تحت ودينياً واقتصادياً سياسياً المسلمة الشعوب عاشتها التي والمعاناة البالد، تلك لمسلمي
أد لتلك الشعوب، الحقيقية الهوية عن من بحث عنها نتج وما القياصرة والشيوعيين؛ حكم
التي والحياتية الروحية األزمــة من في الخروج (أمل) كـــ اإلســالم إلى التطلع إلى كل ذلك

روسيا. للشخصية الذاتية لمسلمي واإللغاء والتضييق التهميش عقود فتها خلَّ
االســتقاللية د الدعوات تصاعُ ارتبط التي لد شــعوب القوقــاز خاصة اإلســالم ظهر أثر
االرتباط مد وداغستان وأنجوشيا الشيشان وتُظهر اإلســالم؛ إلى الواضحة العودة مع فيها
كفاح األئمة تحــول إذ الصحوة؛ مظاهــر قوة وبين لالســتقالل، الســعي تنامي بين الواضــح
المســلمة القوقاز في تضحيات من موه قدَّ وما التحرر، أجل من مدار قرون على المســلمين

والثقافي. الديني لالعتزاز عميق ومصدر االستقاللية، المطالب متجدد لتقوية منبع إلى
في بالوضع الفولغا مقارنــةً إقليــم في تضعف أو االســتقاللية المطالب فــي حين تختفــي
زالت بالفولغا ما الحــركات الدينيــة إن إذ إســالمياً؛ منه أكثر قوميــاً شــكالً القوقــاز، وتأخذ
البعد في رؤيته يمثل الذي النهضة؛ لحزب الفعاليات بعض باستثناء للســلطة التنفيذية؛ تابعة
االنتماء القومي، لشعور المسار العام ضمن تسير اإلسالمية «فالصحوة القومي، ال اإلسالمي
األدب، ميدان في نبضات شكل على والسياسية والفكرية الروحية الحياة ســطح إلى وتظهر

(٣٨) والتاريخ». والفن،

الجغرافي :   - الموقع

والفولغا) ( القوقاز في روسيا المســلمين تمركز ألماكن وأهميته خصوصية الموقع لعبت
بالتقارب وصفــه يمكن ما نجــد بيــن الدعوات االســتقاللية، حيث التباين فــي دوراً مهمــاً
إلقليم الجغرافي الموقع خصوصية بســبب وروســيا، الفولغا إقليم مســلمي بين الحضاري
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روسيا عالقة في رئيسي إقليم إلى حدودي هامشي إقليم من القرون عبر تحول الذي الفولغا
في اإلســالمية في روســيا باألراضي عالقة الســلطة متانة إلى أد مما اإلقليمي، بمحيطهــا
ولخصوصية الحضاري بين الطرفين. واالندماج الثقافي التقارب في ذلك أثر الفولغا؛ وظهور
جســدها في تقطع يعني الذي األمر المنطقــة، باســتقالل تلك روســيا تقبل لن هــذا الموقع
بينما . جنوباً والوســطى الجنوبية آسيا وعن عالم غرباً، األوروبية روســيا عن شــرقاً ســيبيريا
ألنها بنــوع إهمال؛ ل عامَ تُ القوقاز في المجــاورة اإلســالمية والجمهوريات بقيت الشيشــان
التمايز من نوع إيجاد على ســاعد الذي األمر للمركز الروســي، بالنســبة أطراف مناطق عدُّ تُ

الروسي. والتباين الثقافي بين القوقاز والمركز الحضاري

التركيبة السكانية: -

- الروسية والوحدات الجمهوريات سكان ديمغرافية خلخلة الروســية السياسة اعتمدت
الجمهوريات داخل الروس السكان من قليلة غير نسبة وجود على والحرص الفولغا-، خاصة
المطالبة صعوبة من يزيد قي مما رْ العِ التجانس ضمان إضعاف بهدف الروســية؛ والوحدات
بديانة يدين واحد رق عِ سيادة نادرة من حالة الشيشــان القوقازية تمثل في حين باالســتقالل.

اإلدارية. حدوده داخل واحدة

االقتصادية: الحالة -

من الروســية الدولة إلى التعايش مع واألورال أقرب الفولغا منطقــة مازال المســلمون في
الفولغا فجمهوريات االســتقالل، على وتأثيرها االقتصادية الناحيــة باعتبار القوقاز؛ منطقــة
كبر حيوية وقدرات اقتصادية ثروات من تحويه وما االستراتيجي؛ موقعها أهمية تدرك بأن
خاصة نسبياً المرتفع المستو المعيشي استقاللهم، كما أن فكرة تقبل عدم إلى يدفع روسيا
المطالب تغذية على يشجع ال الجمهوريات بباقي مقارنة المثال- سبيل -على تترســتان في
بَر عتَ تُ الضعيفة؛ إذ االقتصادية القدرات ذات المناطق من القوقاز منطقة تُعد بينما االستقاللية،
األســباب الذي يُعدُّ أحد األمر الفولغا- بإقليم -مقارنة وتأخراً تخلفاً مناطق روســيا أكثر من

بها. االستقاللية المطالب لتقوية

  ٣٤



 

االستقالل ومشاريع روسيا مسلمو

^ÈâÊÖ Í€◊ä⁄ ^Ë^ñŒ ‡⁄ Í÷ÊÇ÷] ÃŒÁ€÷] V�̂√e]Ö
قضية خاصة المنطقة ، مســلمي على قضايا في التأثير الدولي الدور من تراجع الرغم على
مسلمي قضايا مع واألمريكي خاصة عامة، الدولي للتعاطي بارز نموذج من بما تمثله الشيشان
هذا أن إال االســتراتيجية واالقتصادية، المصالح وتغليب المنفعة ينقصه ال إطار روســيا في
الدوليين الالعبين زواياه، وأهــم الضوء علــى بعض إلقاء المهم ومــن مؤثراً، زال الــدور ما

  ٣٥

الســكانــية التركـيـبة الجمهورية

شيشانيين %  الشيشان  ٩٣٫٥

أتراك % ٠٬٢ روس  %١٫٢ شيشان %٢٠٬٤ ٧٧٫٣% أنجوش أنجوشيا 

شيشان %٣ روس %٩ داغستان %٨٠ داغستان  

أرمن %٢٫٤ انجوش %٣٫٠ روس %٢٣٫٢ أوستيين %٦٢٫٧ الشمالية     أوسيتيا

بلكار %١١٫٦ روس %٢٥٫١ قابردين %٥٥٫٣ بلكاريا -  قبردين

شركس %١١٬٣ روس %٣٣٬٧ كارتشي تركي % ٣٨٫٥ - شيركيسيا  قارتشي

أديغيين %٢٤٫٢ ٦٤٫٥%روس األديغة

أخر قوميات من٥٠% تتر أقل %٥٢٫٩ تتارستان

بشكيريين %٢٩٫٨ تتر %٢٤٫١ ٣٦٫٣%روس  بشكيريا

روس %٢٦٫٥ ٦٧٫٧%تشوفاش   تشوفاش

تتر %٥٫٢ موردوف %٣١٫٩ روس %٦٠٫٨  موردوفيا

% تتر ٦ ماري % ٤٢٫٣ روس % ٤٧٫٥ يل  ماري

تتر %٧ أدمورت % ٢٩٬٣ روس %٦٠٫١  أدمورت

كازاخ % ٤٬٥ أوكرانيين %٤٬٧ روس %٧٢٬٣ أورنبيرج  إقليم

اإلسالمية الكثافة ذات للجمهوريات السكانية التركيبة :(٣) رقم جدول

: عدة مصادر أهمها من الجدول اإلحصائية بهذا البيانات معت جُ المصدر:
http://en.wikipedia.org - http://www.answers.com - http://www.visitsiberia.com 
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قضية االستقالل تمثل التي الشيشــانية القضية بمســار يتعلق ما خاصة المنطقة، في المؤثرين
وبما تمثله جهة، الغربي من للعالم مقلقة من أبعاد إسالمية تحويه بما روسيا لمسلمي األبرز

.أخر جهة خاصة لروسيا من أهمية من

VÍ”ËÜ⁄˘]<ÖÊÇ÷] IM
لمنطقة األهمية الكبر مبكراً أدركت أساســياً بالمنطقة؛ إذ الواليات المتحدة العباً تعتبر
في وتأثيرها وجودها لتعميق السياســية للشيشان، فسعت خاصة األهمية الجغرافية القوقاز،

المنطقة. هذه
قزوين بحر منطقة بين إلى إيجاد التوازن قزوين إزاء منطقة بحر األمريكية وتهدف السياسة

الراهنة. بالمزايا االستراتيجية تتمتع الخليج منطقة تعود ال بحيث العربي؛ الخليج ومنطقة
في الــدور الجهادي اإلســالمية وتعاظم التيارات من صعود تخشــى أمريكا أن عن فضــالً
للتدخالت األســاس المدخل هي االقتصادية النافذة وكانت الشيشــان. في خاصة المنطقــة
خالل المنظمات من واإلغراءات المالية السياسات االستثمارية حيث المنطقة في األمريكية

األعمال. ورجال الحكومية غير
االحتواء منهــج تفعيل على الســوفييتي االتحاد ســقوط منذ األمريكي وحــرص الطــرف
مستشار بيرجنسكي لرؤية -وفقاً تمثل لديهم فروسيا روسيا، مع الصدام وليس والمســاومة
مســتقرة غير دولة - «الكبر الشــطرنج «رقعة فــي كتابه األســبق األمريكي األمــن القومي
قد سياسية تشهد فوضى أن المحتمل ترســانة نووية، ومن نفس الوقت في وتمتلك سياســياً،

الشامل. أسلحة الدمار انتشار من تهديد أوروبا إلى تؤدي
الشيشان في القوات الروسية ترتكبها الوحشية التي األعمال يضع األمريكي الموقف وظل
حرصــت اإلدارة وهكذا فيه؛ يجوز التدخــل ال الــذي الروســي، الداخلي فــي إطار الشــأن
جماح بقصد كبح الشيشاني المســتنقع إلى للدخول روسيا ودعمها األمريكية على تشــجيع
بحرب الروسي االقتصاد إضعاف عن فضالً اإلسالمية، الجمهوريات في الصحوة اإلسالمية

داخل روسيا. العام الضعف من حالة إلي وتؤدي الروسية، الموارد من تستنزف الكثير
إلى على (تنبيه) روســيا يلتســين حكم فترة أواخر األمريكيــة الحكومة وفــي حين دأبــت
الناتو تنجز وقــوات األمريكية القــوات فيه كانت في وقت القوقــاز، في به تقوم خطــورة مــا

  ٣٦



 

االستقالل ومشاريع روسيا مسلمو

الحرب األمريكية وتزامن ذلك مع بوتين الرئيس حكم فترة خالل أنه إال البلقان، في مهمتها
المســلمين في إثارة قضايا عدم معلن على غير هناك اتفاقاً وكأن الدولي» بدا «اإلرهاب على

الروسي. الجنوب
بوش المســاعدة حكومة طلبت إدارة وعندما
على مركز التجارة عقب الهجمات موسكو  من
مازالوا إنهــم قائلين: أجــاب الــروس العالمــي
فــي أنهــم وأوضحــوا اإلرهــاب. يعانــون مــن
عدة، ســنوات منذ اإلرهابيين يقاومون الحقيقة
في ألمريــكا يقدمــوا دعمهــم أن وأنــه يســرهم

الشيشان. في عدوها المعهود ضد في حربها تدعم روسيا أمريكا طالما أن الجديدة؛ حربها

VÍeÊÖÊ˘] ÃŒÁπ] IN
المنظمات والهيئات بعــض من تنطلق التي األوروبية اإلدانة تصريحــات من الرغم علــى
أن إال الشيشــانية، القضية مــع روســيا بها تتعامل التي الوحشــية بالطريقة األوروبيــة منــددة
انحياز وبرز مع الشيشــان، صراعها في روســيا جوار يميل إلى الحقيقي األوروبي الموقــف
مارس في األوروبــي والتعــاون منظمــة األمن لت عدّ عندمــا لروســيا الموقــف األوروبــي
شــاركت والتي ١٤١٠هـ، - ١٩٩٠م عام ١٤١٩هـ اتفاقيتهــا المبرمة القعــدة ذو ١٩٩٩م -
تعداد القوات الروسية وعتادها من بالحد التي قضت االتفاقية وهي عليها، التوقيع في روسيا
الحديثة ترسانتها من المزيد بحشــد الروســية للمطالب مســتجيباً التعديل وجاء في القوقاز،

عدد قواتها. ورفع
إلى الشيشــانية، وتتبنى القضية في بــارزاً دوراً األوروبي والتعــاون األمن منظمة وتلعــب
الوقت وفي الشيشــان، اســتقالل تؤيد ال فهي المنطقة، في األمريكية النظر وجهــة حــد كبير
مع  العنيف التعامل فــي طريقة روســيا فيها تنتقد آن آلخر من التنديدات بعض نفســه تصــدر

الشيشانيين.

VÍfiÁÈ„í÷]<ÃŒÁπ] IO
إلى يلتســن وصول منذ بدأ في روســيا للنفوذ الصهيوني القوي الصعود أن مــن المعروف
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منطقة بين التوازن إيجاد إلى قزوين بحر
العربي الخليــج ومنطقــة بحــر قزويــن
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أناتولي تشــوبايس المســئول مثل: اليهود من مجموعة حوله روســيا، ومن في قمة الســلطة
المالية، وزير ليفشــتس وألكســندر الخارجية، وزير بريماكوف ويفجينــي عــن التخصيص،
االقتصاد، وزير أورسون وباكوف يلتسن، باسم الصحفي الناطق باســترجيميكس وسيرجي
المعارضة الذي تؤكــد تشــوبايس اإلطالق: أناتولي علــى هؤالء أهم ومــن كثير، وغيرهــم
اإلسرائيلية. متينة بالمافيا عالقات على الدولي، وأنه النقد لصندوق روســيا باع أنه الروســية
انهيار بعد المنطقة تمر بها الصهيوني الصراعات والحالة غير المستقرة التي الكيان واستغل
الواليات من بدعم القوقاز خاصة المنطقة، يخترق أن واستطاع لصالحه، السوفييتي االتحاد
المتقدمة التكنولوجيا فــي خالل خبرته من المنطقة نفســه لجمهوريات وأن يقدم المتحــدة،

والزراعي. األمني واالقتصادي المجال في الفعالة والمشاركة
المنطقة هذه تطويق الحركات اإلســالمية في المصلحــة الصهيونية والغربية في وتتقاطــع

اإلسالمي. محيطها عن وعزلها
على  والقضاء موسكو في تعقب دعم االستخباراتي طريق النشاط عن «إسرائيل» وتحاول

تصنفهم كإرهابيين شيشايين. من
يهيمن التي اإلعالم وســائل هُ نُّ تَشُ متعمد وتشويه هجوم شــرس من كما يعاني المســلمون
للمسلمين ادٍ عَ مُ عام رأي صناعة في اإلعالم اليهود كبير منها، واستغل جزء على روسيا يهود
التضييق على مســلمي في كبير أثر لــه كان الذي «إرهابيــون»، األمر أنهم علــى وتصويرهــم

المنطقة.

VÌÈfi^éÈé÷] ÌÈñœ÷]Ê<Í⁄¯â˝] %^√÷] IP
ســبق  فيما اإلســالمية الدول بعض أولتها التي الكبيرة االهتمــام مســاحة من  علــى الرغم
اإلسالمية للدول الرســمي المســتو على تأييد وجود عدم أنه يبدو الشيشــانية، إال للقضية
بعد الشيشانية بالقضية اإلســالمي كثيراً االهتمام تراجع كما روسيا، عن الشيشــان النفصال

أفغانستان. تجربة تكرار من خوف أنه يبدو فيما سبتمبر، من عشر الحادي أحداث
باألسلوب التنديد الشيشانية القضية مع المتعاطفة الدول اإلسالمية دور بعض يتجاوز ولم
الشيشاني الدم نزيف يوقف سلمي حل إلى الدعوة مع المشكلة، روسيا به تعالج الذي الدموي
الخيار رفض الروســية، مع وحدة األراضي إطار في أن تحل البد القضية على أن التأكيد مع
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األزمة. لحل الروسي العسكري
اهتمامــات ومصالح  اإلســالمية الدول للعديد مــن فــإن االقتصادي،  أمــا علــى الصعيــد
في لخدمة موقفه االقتصــادي اســتغالل البعد في نجح الذي الروســي الجانب مع مشــتركة
من والشعبي الرسمي المســتو تعد على كانت الدول التي بعض وتحييد الشيشــاني النزاع

الروسية. للقضية المناصرين
دوره أن إال وتأييداً، تفاعالً أكثر كثيرة أحيان في اإلغاثي اإلسالمي المؤسسي الدور وكان
بمراعاة بمطالبة روســيا واالكتفاء التنديد، اإلغاثية وبيانــات المســاعدات كثيراً لــم يتجاوز

. اإلنسان حقوق

Ÿ¯œjâ˜]<ƒËÖ^é⁄<ÿfœjä⁄<V�̂ä⁄^}
للجمهوريات االستقالل بمشاريع أساســها في التي تصطدم العقبات تلك من الرغم على
يختلف أنه يبدو االستقالل أمر حسم أن إال الروســي؛ االتحاد داخل المســلمة األغلبية ذات
المنطقة، حيث الذي تعيشه التاريخي الظرف بحسب كبيراً اختالفاً الجمهوريات تلك داخل
معطيات من ســبق تأسيســه ما على االســتقالل؛ اعتماداً حق ح تَرجُّ تتجه اإلشــارات لصالح
ال تجربتين على بناءً نُجملها أن يمكن التي التاريخية المعطيات عن فضالً وقانونية، حقوقيــة

االستقالل: قضية طرح أثناء عنهما يُغفل أن يصح
يصب بكامله مشروع ســو تكن لم الوحدة أن أثبتت الســوفييتية، والتي التجربة األولى:
إلى الحالة وبالرجــوع المنطقة، علــى مشــروع الهيمنة وصالح الروســي فــي صالح المركز
فضالً شعائرهم بحرية، ممارســة من المســلمين االضطهاد وحرمان عليها غلب التي الدينية
مناطق غالبية في وهشاشــة الوضع االقتصادي ضعف مع حينها منه عانوا الذي التغييب عن
الروســية، الســيطرة تحت ترزح زالت ما التي أو تلــك المســتقلة اإلســالمية الجمهوريات
تلك لصالح الغالب في يصب يكن لم الســوفييتية الهيمنة أو مشــروع الوحدة أن تماماً م علَ يُ
على الديني، وضعفاً المستو على إال تضييقاً منه المســلمين من كثير نِ يَجْ ولم الشــعوب،

حقوقهم. من من الكثير المسلمين حرم سياسياً المستو االقتصادي، وتهميشاً
من األخير قد العِ أوائل في الســوفييتي تفكك االتحاد أعقاب في تبدأ والتي التجربة الثانية:
فكر لت شكَّ التي الرئيســة المالمح أن نجد جيداً فيها تأملنا ما فإذا اآلن، وإلى الماضي القرن
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ما الديني- والتضييق المنطقة دول على للهيمنة مشروعها رأسها -وعلى الســوفييتية العقلية
التي اإلسالمية الكثافة ذات الجمهوريات مع التعامل في الروسي العقل تحكم خيوطها زالت
السوفييتية، الحقبة الشيء عن بعض مختلفة تبدو سطحية رغم فروق لحكمها، قسراً تخضع
المســاحة تلك في ســابقه إال عن كثيراً يختلف ال مالمح من يحويه الواقع الحالي وما أن إال
تســهم أو الدينية، تطلعاتهم الجمهوريات تلك لمســلمي اآلن إلى تحقق لم التي من الحرية

واالقتصادية. السياسية أوضاعهم تحسين في
(حق) التاريخية تثبت أن المعطيات ثبت إذا
السؤال: فيتبقى الجمهوريات لهذه االستقالل
المنطقة شــعوب ليمنح (الحق) هذا هل يكفي
العملي لالســتقالل؟ الســعي في البدء إشــارة
الواقــع ومعطيــات التاريخــي الظــرف أن  أم 
جانب فــي تصــب قــد وحســابات المصالــح

مع التعايش خيار وتقديم تنفيذه، في الســعي أو المطالبة به، تأجيل بهذا الحق مع االحتفــاظ
الحالي؟ الظرف االستقالل في خيار على المركز الروسي

تلــك الجمهوريات تباين تتبايــن بنفس درجــة أنها يبــدو التســاؤالت تلك اإلجابــة على
واألورال منطقة الفولغا جمهوريات بيــن كبير التباين إذ ؛ واقتصادياً وجغرافياً وثقافيــاً رقياً عِ
قية رْ والعِ والجغرافية االقتصاديــة بالنظر للناحية آخر جانب القوقــاز من ومنطقة مــن جانب،
المنطقة جمهوريات بين ليس قليالً تباين نوع أيضاً بل هناك اإلســالمية، الصحوة ومســتو

الوعي الديني. قي ومستو رْ العِ والتجانس مستو المعيشة حيث الواحدة؛ من
حيث أخر؛ إلى من جمهورية االستقالل يختلف من نفسها الجمهوريات موقف أن كما

وداغستان وأنجوشيا. الشيشان في خاصةً القوقاز؛ في إسالمياً طابعاً ويأخذ يشتد
في كما الفولغا فــي أحياناً قوميــاً طابعاً وتأخذ تضعــف أو االســتقالل فكرة بينمــا تختفي
لمستقبل مشاريع واضح د» وحَّ «مُ تصور وضع معه يصعب الذي األمر تترســتان وبشــكيريا،

الجمهوريات. تلك في االستقالل
وتترستان القوقاز، بإقليم الشيشان من: االستقالل في كل على مشاريع الضوء ويمكننا إلقاء
من االستقالل لمطالب واضحة المعالم في كثير من أبعادها بالنســبة كنماذج الفولغا؛ بإقليم

  ٤٠

الهيمنــة أو الوحــدة مشــروع
فــي يصــب يكــن لــم  الســوفييتية
المســلمة الشــعوب لصالح الغالب
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سلباً وإيجاباً. فيها المؤثرة العوامل ووضوح ومستقبلها قوتها وضعفها حيث
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واللغة، ق، رْ والعِ الدين، االتحاد الروسي، في شعوب بقية عن كثيراً يختلفون الشيشانيين إن
من أيّ مرحلة في الشيشــان أراضي على الروســية الســيطرة تســتقر ولم والتاريخ. والثقافة،
ين العهدَ في الروسي، االتحاد ضمن وجودهم عن رضى الشيشــانيين بســبب عدم مراحلها؛
حمل لواءها التي العنيفة والمقاومة روسيا ضد العديدة ثوراتهم بدليل القيصري والشيوعي؛

الدينيون. القادة
المركز، والعالقة ال مناطق األطــراف من تعد الشيشــان فإن الفولغا، منطقة عكس وعلــى
الشيشانيين اندماج عدم إلى إضافة والتوتر، بالصراعات اتسمت الروســي المركز وبين بينها

الروس. عن بها كثيراً تمايزوا خاصة وأعراف بعادات الواضح واحتفاظهم الثقافة الروسية، في

VÍfi^éÈé÷] Í÷¯œjâ˜] ≈ÊÜéπ] ÿfœjä⁄ ª l]Ümˆπ] ‹‚_

الشيشانية: للقضية اإلسالمي البعد -

أدت التي للدرجة الشيشاني المجتمع تغلغل في كبير، فقد دور الشيشانيين حياة في لإلسالم
اإلسالم ل ويُشكِّ الخليقة»، بداية منذ مسلمون الشيشانيين بـ «أن القائلة األسطورة انتشار إلى
به وامتزجت اإلسالم تلقت كونها الثقافية؛ وهويتهم الحضارية شــخصيتهم من األكبر الجزء
في المســلمين لد الروس يواجهها التي فالمشــكلة بقاعها. إلى ظهوره ووصوله منذ مبكراً
بحياتهم فقد التصق ولذا والهوية والحضارة؛ الدين مثِّل لهم يُ أن اإلســالم الشيشــان بالذات
اإلمبراطورية الذوبــان داخل يســتطيعوا لم ولذلك وأعرافهم؛ وعاداتهم ومفرداتها اليوميــة
في الرسمي اإللحاد ولم يفعل اآلن. المتمثلة العلمانية أو الشيوعية، أو الروسية األرثوذكسية
مالمحه أخذت والذي بالعادات، مختلطاً «سرياً» اإلسالم أن جعل سو السوفييتية المرحلة

األخيرين. العقدين في والحرية االنفتاح بوادر مع بسرعة يعود وتأثيره بقوة، تظهر
تركيبته فــي طرائقي صوفي المذهــب حنفي إســالم «وهو ــنَّة، سُ مســلمون والشيشــانيون
ترسيخ في هائالً دوراً والقادرية وباألخص النقشبندية الصوفية، الطرق إذ لعبت االجتماعية؛

  ٤١
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رقعة وتعميق توسيع والمكاتب المدارس خالل من واســتطاعتا المناطق، هذه في اإلســالم
الدينية. لرموزهم الشديد باحترامهم يتميزون وهم (٣٩) في ربوع القوقاز». اإلسالم

مصدر اعتزاز كبير لشعوب المنطقة القوقاز إلى األئمة المسلمين في كفاح تاريخ تحول لقد
خاص. بشكل والشيشان

واضحاً، إسالمياً المقاومة طابع وكان محورياً، دوراً الصراع في العقدي البعد فقد لعب لذا
حمل حيث الشيشانيين، كفاح طوال فترة دينية ومحركات وبواعث برموز المقاومة فارتبطت
الشيشان بين للعالقة التاريخي الميراث هذا التحليل م دعَّ وقد المقاومة، لواء القادة الدينيون

ومفردات الخطاب الديني. الدينية الرموز وروسيا، وأيضاً تصاعد
وكذلك اإلسالم. راية تحت للشيشانيين الهائلة والتضحيات العديدة الحروب جرت « فقد
محمد رسول الله، إله إال «ال وشعارات الخضراء فالرايات األخيرة. بالنســبة للحرب الحال
اإلســالم بين العالقة أن إلى وأمثالها تشــير الخضراء على جباه المقاتلين والعصابات الله»،
حركات في العريق تاريخها لها مفتعلة، غير عضوية عالقة هي القوقازية والهوية الشيشــانية

.(٤٠) البطولية» المريدين
لمشــاريع ودعمه تأثيره في الشــخصية الشيشــانية؛ في لإلســالم األثــر الكبير وظهــر هذا
االجتماع خالل من اآلن، وإلى العشرين القرن أواخر في األخيرتين الحربين االستقالل خالل
شرعية محاكم وإنشاء اإلسالمية، الشــريعة تطبيق وإعالن ضرورة إســالمية، دولة إقامة على
باالهتمام الشيشاني مناحي المجتمع جميع الحدود، وأســلمة مهمة تنفيذ عاتقها على تأخذ
مزيد الوقت إلى أد مع الذي اإلسالمية، األمر اآلداب على الشرعية، والمحافظة بالدراسات

االستقالل. مشروع ثَمَّ دعم ومن روسيا، عن والقانوني واالجتماعي الثقافي التمايز من
لألرثوذكسية واضح الروسي قد ارتبط بصعود الطموح يراه البعض من أن ما أيضاً، ذلك ومن
الرأي ذلك نمو تعاطف قسيســاً روسياً، وصاحب ينصب أن يلتسن على أصر الروســية، فقد

.أخر مرة روسيا في األرثوذكسية المسيحية نجم وصعود الكنيسة، تجاه العام الروسي

الطرفين: بين الدموية الصراعات -

القرن ومنذ دمويــاً، طابعاً مراحلهــا من كثيــر والشيشــان في روســيا بين اتخــذت العالقة

  ٤٢
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لم تتوقف دموية بصراعــات الروســية-القوقازية العالقات مرت الميالدي عشــر الســادس
صفوف في والمصابين والقتلــى المشــردين من اآلالف مئات محصلتها حتــى اآلن، كانــت
كل بعد خاصة التحول عنه؛ يصعب أمراً المطلب االستقاللي الذي جعل األمر الشيشــانيين،

الشيشاني. للشعب بالنسبة التضحيات هذه
المجاهدين من عدد حشــدها عنيفة مقاومة واجهوا القوقاز صوب القياصــرة حيــن زحف
الذين الدين، نجم واإلمام شامل، واإلمام منصور، اإلمام بقيادة الشيشــانيين والداغستانيين،
أرضهم. على سيطرته إحكام لســنوات عدة، ومنعوه من القيصري في ردع الجيش ســاهموا
مما المجازر؛ من العديد وارتكبوا الشعوب، لتلك المنظمة اإلبادة ومارس القياصرة سياســة

الصراع. من الحقبة تلك على الدموية من مزيداً أضفى
واجه  إذ الطرفين؛ بيــن والمتوترة العدائية طبيعتها فــي الشــيوعية كثيراً الحقبة  لــم تختلف

  ٤٣

الشيشان (٣): مجهورية رقم خريطة
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عام قلدقت) (إبراهيم ثورة منها ثورات عدة، خالل من بقوة االحتالل الشيوعي الشيشانيون
وكان وغيرها، ١٣٥٨هـ - ١٩٤٠م عــام إســرائيلوف) (حســن ١٣٢٥هـ، وثورة - ١٩٣٤م

والنار. بالحديد يقمعونها الشيوعيون
رسمياً أُعلن مســتقلة، جمهوريات إلى االتحاد الســوفييتي وتفكك الشــيوعية وبعد انهيار
ورفضت ١٤١١هـ، - ١٩٩١م عام االتحادية في روســيا عن الشيشــان اســتقالل جمهورية

كدولة بالشيشــان االعتــراف الروســية القيــادة
اقتصادية، عليهــا عقوبــات وفرضت مســتقلة،

عسكرياً. الشيشان تهاجم لم ولكنها
تحرك ١٤١٤هـ - عــام ١٩٩٤م  فــي أواخــر
العاصمة الشيشــانية باتجــاه الجيــش الروســي
إبادة عملية جديــداً من فصالً ليبدأ «غروزني»،

الشيشاني. الشعب
أغســطس  ٣١ من في خاســيافورت اتفاقية عقد تم من الشيشــانيين العنيفة المقاومة وأمام
النهائي الوضع إطالق النار وتحديد وقف وتضمنت ، ١٧ ربيــع اآلخر ١٤١٧هـــ - ١٩٩٦م
إلى تضمنت اإلشــارة كما ١٤٢٢هـ، رمضان - ٢٠٠١م ديســمبر أول/ كانون في للشيشــان
ممثل - ليبيد وقال الدولي، القانون أساس مبادئ على والروس الشيشان بين بناء العالقات
فــي عالقاتنا وسنسترشــد الروســية القوات «سنســحب : التوقيع بعد االتفاق - روســيا في
االتفاقية وبعد الشيشــان، اســتقالل دالالت من ق يعمِّ مما بها» الدولية المعمــول بالقواعــد
على االتفاق وتم شؤونها المختلفة، وتنظيم البالد إعادة إعمار إلى الشيشان المقاتلون عمد

ورئاسية. برلمانية إجراء انتخابات مؤقتة لحين ائتالفية حكومة تشكيل
الفرصة الجانب الروســي؛ لتفويت من ــل فتعَ مُ بســببٍ أخر توترت مرة العالقة غيــر أن
سبتمبر  ٢٣ من يوم الروسية القيادة فقررت وتقرير المصير، االســتفتاء في على الشيشــانيين
لم اآلن وإلى الشيشــان، جمهورية معاودة اجتياح ١٤٢٠هـ اآلخــرة ١٤جمــاد - ١٩٩٩م

لصالحه. الحرب الطرفين أحد يحسم
روســيا، وال يدعمــون فكرة  يوالون الشيشــانيين مــن قطاعاً هنــاك من أن  وعلــى الرغــم

  ٤٤

االتحاد وتفكك الشــيوعية انهيار بعد
استقالل جمهورية  أُعلن الســوفييتي،
١٩٩١م عــام روســيا عــن الشيشــان
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غالبها في شخصية لمصالح داخل الشيشــان للقضاء عليها جاهدين االســتقالل، بل يعملون
أدت إلى الحروب هــذه نتائج أن  إال لروســيا- الشيشــانية الموالية الحكومة وعلى رأســهم
أساسي ومحرك عنصر العداء إلى وتحول الشيشــانيين، غالبية لد االســتقالل فكرة ل تأصُّ
على األساسي للشيشانيين المطلب التام االستقالل وأصبح الطرفين، بين العالقات في مهم

وقومياً. إسالمياً توجهاتهم اختالف

الشيشانية: الشخصية صالبة -

المحددة عن العوامل الحديث معرض في الشيشانية الشخصية ســمات أن نُغفل ال يمكن
القتال، في البأس بصالبة الشيشــانيون اشــتهر فقد االستقالل؛ الصراع ومشــاريع لمســتقبل
مقومات أحد أبــرز الشــجاعة وتعد . الــذل حياة علــى بشــرف الموت والشيشــاني يفضــل
مقاتلون بأنهم رفوا عُ تستسلم أبداً. والشيشانيون ال ولكنها م، هزَ تُ قد التي الشخصية الشيشانية

ر. مستعمِ ظل العيش في وال يمكنهم الهزيمة، مرارة نفوسهم تقبل أشداء؛ ال
التاريخ ذلــك يثبت فــي حياتهم، مهم ومحور أساســي مكون الشيشــانيين والحريــة لد
الكاتب «يقول محادثاتهم اليومية، في الحرية الشيشــانيون يستخدم ما وكثيراً عليه، ويشــهد
اإلبعاد معسكرات في بالشيشان ستالين فعله ما عاصر والذي (سولجنستين)، الشهير الروسي
بل الروسي، للحكم يخضع نره واحداً لم شيشــانياً إن آسيا: في وسط والســجون الجماعي،

للروس».(٤١) عداءهم وبشجاعة يُظهرون كانوا دائماً الشيشانيين إن
إذ الشيشــان؛ في العرقي الواضح التجانس من إليه أشــرنا ما الســابقة العوامل يضاف إلى
توافر يعني ممــا الواحدة، والديانة الواحــد العرق ذات يمثل الشيشــان أنمــوذج الجمهورية

األمام. االستقالل إلى الدفع بمشاريع على يساعد عنصر رئيسي
من قِبَل المدعومة الحكومات بسقوط اشتعلت التي واالنفصالية التغييرية الحركات أن كما
في دوراً مؤثراً ستلعب وقرغيزســتان، وأوكرانيا جورجيا مظاهرات شعبية في خالل روســيا
«الثورات» عدو النتقال بوادر ظهور مع خاصة والشيشان، روســيا بين األحداث مجريات
جمهوريات ليشمل الشيشان يتشتت التركيز الروسي المنصبّ على فقد نفسها، روسيا داخل
الجمهوريات عــن فضالً التغيير، حركــة تطالها أن آســيا الوســطى يُخشــى في أخــر قريبة

  ٤٥
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روسية تحركات من يستلزمه ذلك قد مع ما الرياح التغييرية والتي وصلتها نفســها، الروســية
المناطق. وأمنية للحفاظ على نفوذها بتلك عسكرية

قدرة عدم مع خاصــة الشيشــاني، الطرف صالح في لتصب الجديدة التغيــرات تأتــي هذه
في بخســائر يومية كبير مــأزق الشيشــان، وتحولها إلى داخــل األمور موســكو على حســم
الصعب من أصبح بعد أن حكومته، على الروسي الشــعب نقمة من زادت واألفراد االقتصاد

روسيا التغطية على خسائرها بالشيشان. على
من أهميته إال أن وبالرغم لروسيا، بالنسبة للشيشان الحيوي والبعد األمني العنصر أن كما
الروســي الداخل الدولية وتغير األوضاع تغير ظل في للتغير قابلة للشيشــان الروســية النظرة
تمثل إلى عهدٍ مهمة كانت نماذج على وقياســاً والخسارة؛ الربح حســابات وفي ظل نفســه،
الوضع بتغيير مرتبــط تغيير فيهــا حدث جورجيا مثــل لروســيا أمنياً اســتراتيجياً قريــب بُعداً

المصالح. وحسابات العالمية األوضاع وتغيير الداخلي الروسي
التالية : النقاط في بالشيشان المتعلق الوضع تلخيص يمكن المعطيات هذه كل من قراءة
عقيدةً مسلمون والشيشانيون الشعب، هذا وجدان في وعميق قديم مطلب االستقالل -١
أبداً يقبلوا لــم روســيا، والشيشــانيون وبين بينهم حقيقية روابط يوجد فال وتاريخاً، وثقافــةً

وتكررت ثوراتهم. عليهم بالسيادة الروسية
تاريخ مد طواعية على تنضم فلم االحتالل، بموجب روسيا من جزءاً كانت الشيشان -٢
في سواء االستعماري؛ الوضع استمرار هذا من األيام يوم في تقبل ولم روســيا، إلى الصراع

الحالي. الوقت في أو الشيوعية، أو القيصرية الحقبة
يجعل ما المتميــزة، اإلســالمية والصحوة العرقيــة الخصائــص من ٣- يتوفــر للشيشــان
التكوين من كبيــر- مســتمد- إلى حد طابع وهو نحو التحــرر، الشــخصية الشيشــانية تميل
حالً قبول الشيشــاني معه يصعب داميــة؛ مما خلفية مع الشيشــان، لبالد الجبلي الجغرافــي
الشيشانيون في له الذي تعرض الشتات وتاريخ التهجير سياسة كما أن االســتقالل، آخر غير
يفلح لم الروسية البقاع ومختلف وسيبيريا الوسطى آسيا إلى العشرين القرن من األربعينيات

الروسية. الثقافة في تذويبهم في ذلك
المصير، بتقرير المطالبــة في الشيشــانيين حق يتبين الذكر، ســالفة النقاط هذه مــن خالل
المشــروع عن التخلي وعدم ســو االســتقالل، بدائل رفض أيّ على تصميمهم وأســباب
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القانون معها تعامل شــبيهة حاالت على وقياســاً اعتباراتٍ كثيرة؛ إلى اســتناداً االســتقاللي؛
(٤٢) مختلفة. بطريقة الدولي
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النصرانية في انتشار من أقدم الفولغا منطقة في اإلســالم كان انتشــار التاريخية الناحية «من
في وتشكل الروســية، تاريخ الدولة من للتتر أعرق السياســي التاريخ أن إلى إضافة روســيا؛

الدامي. والصراع والمصاهرة المعايشة من خالل عديدة حاالت
الوسطى.... وآسيا إيران عبر والثقافة التجارة طريق عن سلمية بطريقة بينهم اإلسالم انتشر
رافقها والتي الفولغا، حوض منطقة في التتر عند الدولة استتباب مرحلة العاشر القرن ل وشكَّ

اإلسالم  يجري إعالن ٩٢٢ عام اإلســالمية، ففي والفكرة الفقهية التقاليد ترســيخ بالضرورة
مذهباً فقهياً لها». (٤٣) ديناً للدولة والحنفية

- ١٩٢٠م عام االتحادية روســيا ضمن ذاتي حكم ذات كجمهوريــة تتارســتان و«ظهرت
١٣٣٨هـ.

االســتقالل من مناســبة تطلعت لمســاحة الجمهوريات التي تلك ضمــن كانت تترســتان
وريثة روسيا تترستان داخل به طالبت السوفييتي االتحاد ضمن روسيا به فما طالبت الذاتي،

السوفييتي. االتحاد
وبين بينها الصحوة مستو تباين فضالً عن وعرقياً؛ واقتصادياً سياســياً الوضع والختالف
لم فتترســتان الروســي، المركز للعالقة مع مختلفاً طريقاً تترســتان اختارت الشيشــان، فقد
لنيل االســتقالل، المتاح كل وبذل المســلح الخيار بما فيها المتاحة؛ الخيارات كل إلى تلجأ
لمستقبل التترستانية الرؤية لكن إسالمي. بوطن روسيا االستقالل عن سو بديل أي ورفض
بناءً تترستان؛ لمستقبل مغايرة رؤية يحمل كلٌّ اتجاهان: عها تنازَ الروســي المركز العالقة مع
لكال إيجاز في وســنعرض رؤيته عليها، فريــق كل أســس متباينة، ومبررات علــى اعتبارات

االتجاهين:
المركز عــن تترســتان اســتقالل إعالن ويدعون إلى «القوميون»، األول: ويتبنــاه االتجــاه

: منها أسبابٍ على رؤيتهم االتجاه أصحاب هذا س كدولة ذات سيادة، وأسَّ الروسي
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الروســية الجمهوريات بالعديد مــن لتترســتان؛ مقارنــة أ- الوضــع االقتصــادي المتميــز
:األخر

وللصناعات  البتروكيماويــة للصناعــات ومركــزاً للنفط، مهمــاً مصدراً  إذ تعــد تترســتان
معيشة درجة على ينعكس ما وهو متعددة، وزراعية معدنية موارد التترية وباألراضي الحربية،
بدأ التحول أنه عندما الروسية، كما األقاليم من كثير نظيرتها في من أفضل تبدو التي السكان؛
حافظت المنطقة هذه فإن الســوفييتي؛ تفكك االتحاد بعد والخصخصة االقتصادي الســريع
التحكم وآلية بوحدة االقتصــاد االحتفاظ من خــالل االجتماعية؛ على ثرواتهــا ما حدٍّ إلــى
على االعتماد تترســتان تستطيع بأن االتجاه هذا شــعور أصحاب إلى مما أد به، الحكومي
االتحاد ضمن كجمهورية الحالية تترســتان امتيازات اســتقاللها، وأن حين اقتصادياً نفســها

األقرب إلى االستقالل. هي واإلمكانيات القدرة حيث من الروسي

الديني: العامل ب-

للتتر على اندمــاج كبير شــاهداً قديماً مجداً إســالمياً تترســتان لجمهورية حفــظ التاريــخ
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الســوفييتية. الحقبة أثناء مطاردته بســبب لعقود؛ تغييبه بعد في العودة مؤخراً بدأ باإلســالم،
نحو ٤١١٦  بهــا عدد المســاجد كما يبلغ إســالمية، ٨٠٤ جمعيات تترســتان فــي «ويوجــد
المدارس  عدد ويصل جديداً ســنوياً. ٣٤ مســجداً حوالي بإنشــاء الحكومة وتقوم مســجداً،
بالبنين،  خاصة المساجد في دينية منها ١٠٢٠ مدرسة ١٢٥٤ مدرسة، إلى تترستان في الدينية
سنوياً ويتخرج تترســتان، لجمهورية الدينية واإلدارة روســيا مســلمي لجنة من وهي معتمدة

والحديث  الكريم والقرآن اإلســالمي الدين أصول على دراســتهم تتركز ٣٤٠٠ طالب، فيها
بالبنات».(٤٤) خاصة دينية مدرسة ٢٣٤ أيضاً يوجد كما الدعوة، وأصول

الجامعة اإلسالمية الروسية. بتأسيس ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م ســنة كازان كما قامت ســلطات
ومع محاوالت أنــه بتترســتان إال االســتقالل مشــروع في العامل الديني تأثير ومــع ضعف
يجمع والذي المســلم»،  - «التيار التركي ف بـــ يُعرَ ما بدأ ظهور المتجــددة الديني اإلحيــاء
لروســيا المتحفظة النظرة الروســي، وزادت الحيــاة لنمط معارضتهــم في البشــكير والتتــر
الذي الديني االضطهاد عن التاريخ له ظل ما ســجَّ في باالســتقالل المنادي التوجه مت ودعَّ

. السوفييتية أو القيصرية في الفترة سواء التتر، المسلمون له تعرض

الندية بروسيا: العالقة عرف الذي تترستان تاريخ ج-

مع سالم اتفاقية عقدت « حينئذٍ الفولغا «بلغار وتترستان الميالدي العاشر القرن أوائل فمنذ
قديماً». الروسية اإلمبراطورية ومركز حالياً أوكرانيا عاصمة ييفية «كييف الْكَ روسيا

يرجع إلى أن يــودّ وال تاريــخ اإلمبراطوريات، إلــى االســتناد يعجبــه ال وإذا كان البعــض
إلى اإلشــارة فتكفي روســيا، شــرق في الســيادة موقع كانت في التي الكازانية اإلمبراطورية
ا، تْهَ كَ كَّ فَ عشر وَ الســادس القرن منتصف في اإلمبراطورية هذه على روســيا أغارت حينما أنه
كثير في الحال هــو كما خضوع وخنوع؛ عالقة الروســية تترســتان بالقيصرية عالقة لــم تكن
حفظت واتفاقات معاهدات ضمن نديــة؛ العالقة كانت بل الروســية؛ واألقاليم من المناطق

االستقاللية.(٤٥) من مقنعاً قدراً لتترستان
االتحاد الروسي، داخل إطار الذاتي من االستقالل كبيرة مساحة إلى يدعو : الثاني االتجاه
على يأتي واقعية، مبــررات على معتمداً الروســية الفيدرالية عن االســتقالل دعوات رافضــاً

: رأسها
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الفيدرالية- دعــاة نظر -في ال يســمح والذي تترســتان، لجمهورية - الوضــع الجغرافــي
الروســي، االتحاد قلب في فهي دولة مجاورة، عن أيّ معزولة تترســتان إنّ باالســتقالل؛ إذ
قلب في جمهورية فهي أغلبية إســالمية. تقطنها خمس منها إدارية، وحدات بســبع ومحاطة
األصوات من وأضعف دعاة الفيدرالية، حجة هذا  قوَّ وقد على أطرافها، وليســت روســيا

واستقرارها. الدول نشأة في مهماً دوراً الجغرافي يلعب البعد إنّ إذ باالستقالل؛ المطالبة
ن يمكّ وتقنياً وعسكرياً سياسياً المتنوعة قدراتها في روسيا مثل بدولة االرتباط - اســتمرار
مســتو على والمحافظة تنمية اقتصادياتها، فــي القدرات تلك من االســتفادة من تترســتان
الروسي؛ بالمركز الذاتي المرتبط االســتقالل من معقول مع االحتفاظ بقدر متميز؛ معيشــي
في المعيشي واالقتصادي المستو تأثر من التترستاني الشعب من قليل قطاعٌ غير إذ يخشى
على تثبيت أقدامها سريعاً تستطيع ال قد مســتقلة؛ بدولة الروســي عن المركز االنفصال حال

اقتصادي مقبول. توفير مناخ على الحفاظ عن تعجز كما قد الخريطة الدولية،
في  التتر ل يشــكّ ٢٠ قومية، من أكثــر تحوي والتي - وضــع التركيبة الســكانية لتترســتان،
أخر لقوميــات الباقية الــروس٤٠%، والنســبة نســبة تبلغ بينمــا ٥٠% فقــط، جمهوريتهــم
الريفية، المناطق في التتر غالبيــة وغيرهم. ويعيش كالتشــوفاش، واألودمورت، والماريين،
المستقبلية التوجهات على بالطبع السكانية التركيبة هذه وتؤثر المدن. في الروس يتمركز بينما
مع التعامل فــي والعقالنية بالواقعية التمســك على الســلطة عامل أجبر للجمهوريــة، وهــو
في تشــكيلها الروس د تَعمَّ المختلطة التركيبة هــذه أن كما الدولة. ووحدة القوميــة المســألة
أسس هنا ومن االستقاللية، الدعوات قطعاً للطريق أمام الســابقة؛ الجمهوريات الســوفييتية

الصدام. من أفضل التعايش أن أساس على رؤيتهم هذا االتجاه أصحاب
بالمركز حول العالقــة وبشــكيريا تترســتان في جرت التي الكبر «ولعــل االســتفتاءات
من %٨٠ ت صوَّ فقد االتجاه. هذا إلى تشير والسيادة بمبادئ االستقالل المتعلقة (موســكو)
الروسية الفيدرالية ضمن واالســتقالل السيادة فكرة منهم وأيّد فيها، تتارســتان في الســكان

(٤٦) .«%٦٠ حوالي
الذي القمع باســتخدام االســتقاللية الدعاو على القضاء روســيا تحاول مــن جانبها لم
والنظرة والبواعث االستقاللية، يختلف، فقوة المطالب الوضع الشيشان؛ حيث في اعتمدته
عن فضالً لد الشيشانيين؛ مثيلتها عن تختلف تترستان لد جمهورية لمشــروع االستقالل
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تترستان. وأهمية بمنزلة جمهورية القمعي في الوضع هذا مثل استخدام خطورة
المنادية األصــوات حــدة لتخفيــف الهادفــة الخطــوات بعــض وحاولــت روســيا تبنــي
تشــمل منوعة، أســاليب معتمدة دينية؛ اعتبارات على تعتمد التي خاصة تلك باالســتقالل؛
قديمة، مساجد وترميم أُغلقت، التي المساجد فتح وإعادة بالمؤسسات اإلسالمية، االهتمام

الجديدة. المساجد عشرات وبناء
فــي مشــروع االســتقالل نجــاح إن إمكانيــة
واألصوات ممكن، غير اآلن إلى تترســتان يبدو
ظرفٍ في ظل خافتة باالســتقالل تبــدو المنادية

الضعف من وحالــة ، جغرافيّ ووضع تاريخــيّ
سياسية مستقلة وحدة ببلورة تســمح ال الديني،

بصورة واالحتفاظ الفيدرالية، وحــدة على الروســي بالمحافظة اإلصرار ويظل عن روســيا.
تحديات ومواجهة الداخلــي، االســتقرار بتحقيق تترســتان مرهون مع التعايش أقــرب إلــى

بالمنطقة. التغيير
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روسيا، كما في اإلســالمية الكثافة ذات الجمهوريات في متبايناً اإلســالمي المشــهد يبدو
الذي األمر ،أخر إلى جمهورية من االستقالل يختلف من نفســها الجمهوريات موقف أن
تلك الجمهوريات. في االستقالل مشاريع لمستقبل واضح د وحَّ مُ تصور وضع معه يصعب

خيارين: بين مراوحاً الجمهوريات«حقاً» تلك في االستقالل يظل ويبقى أن
الوسائل. كافة أجله من ل بذَ تُ متاحاً «حالياً» حالً كونه -١

المصالح. وحسابات التاريخي الظرف فيها ى راعَ يُ خيارات؛ بين من خياراً كونه -٢
وخصائص جغرافية، مقومــات من لها يتوفــر لما نموذج للحــل األول؛ تأتــي الشيشــان كأُ

آخر. الشيشانيين حالً قبول يصعب معها دامية خلفية متميزة مع إسالمية وصحوة قية، رْ عِ
يبدو إذ الثانــي؛ الحل أقــرب إلى تترســتان» الفولغا «أنموذج جمهوريات فــي حين نجــد
أكثر الروســي االتحاد داخل االســتقاللية من واســع بقدر حالياً االســتقالل فكرة اســتبدال
االلتزام وضعف الروســي؛ الجغرافية في االســتقالل عن المركز الصعوبة بســبب مناســبة؛

  ٥١

لجمهوريــة الجغرافــي الوضــع
دعاة نظــر فــي يســمح ال تترســتان،

باالستقالل الفيدرالية



رؤ معاصرة

تعدد ظل في حوله يمكن االلتفاف كعامــل أهميته مع القوقاز؛ بجمهوريات مقارنة الدينــي؛
متعددة إمكانات بدولة ذات من االرتباط االســتفادة مع مشــاريع االســتقالل، يعرقل قي رْ عِ

كروسيا. وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً استراتيجياً
وتغليب واالجتماعية السياسية قضاياهم بحل روسيا مســلمي اهتمام بمكان األهمية ومن
الســوفييتي انهيار االتحاد بعد المنطقة يســود الذي الجديد المشــهد مع التعامل في الواقعية
على تؤدي لإلقدام قد التي المجردة العاطفية الحســابات عن بعيداً واعتباراته، تفاصيله بكل
للدخول معه األمور تصل يمكن أن مما العواقب، محسوبة استقاللية غير تجارب الخوض في

يمر به مسلمو المنطقة. زيادة المأزق التاريخي الذي إال في تدفع ال مظلمة أنفاق في
في  الكثافة اإلســالمية ذات الجمهوريــات فــي المســلمة المجتمعــات  كمــا أن مصلحــة
على تلك الجمهوريات، في االســتقالل لقضية النظرة تحديد في األهم المعيار هي روســيا
العبادة وحرية الدين يولي إلقامــة الذي الشــرعي النظر عن بعيداً المصلحة تلك أال تتشــكل
ليس أكبر كيانات من المسلمون جزءاً يكون «أن أهمية عدم إغفال عن فضالً ،قصو أولوية
لهم تيح مجتمعات يُ في وجودهم ولكنّ االقتصادية واالجتماعية، المصالح لهم لتُحقق فقط
عباداتهم، ولم أو المســلمين تهددت مصالح إذا .. أما والتبليــغ باآلخرين االختالط فرصــة
حجم أن يقدروا فعليهم إليهــا، ينتمون التي المجتمعات مع التوافق لتحقيق ســبيل يكــن من
الضرر أو يُدفع الثمن الذي وما هو مصلحة؟ لهم االنفصال يحقق هل المصالح والمفاســد،

(٤٧) .« ذلك؟ لقاء المسلمين مجتمع سيصيب الذي
يمثل لها خيار  التي اإلســالمية الكثافة ذات الجمهوريات الضروري ســعي فمن هنا   ومن
في خاصة الحالي واقعهم في والمفســدة المصلحة بحســابات حقيقية االستقالل إشــكالية
من واســعاً قدراً الروســي تضمن المركز مع التعايش من مميزة حالة إيجاد إلى الفولغا إقليم
وفي بينهما، تاريخياً العالقات المتكونة طبيعية على اعتماداً الروسية الدولة إطار في الحريات

إمكانياتها. من لالستفادة الروسية الدولة في الجميع على والواجبات الحقوق سيادة ظل
كبير ر قدْ على مسؤولية الســعي المتدرج للحصول تحمل أن المنطقة تلك وعلى شــعوب
االقتصاديات بناء نحو الدائب السعي تفاهم الطرفين، مع على المبني الذاتي االســتقالل من

المسلوبة. واستعادة الهوية القوية؛

  ٥٢
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وتحليلها الشــبه القريبة الظروف ذات االســتقاللية الســابقة التجارب من االعتبار كما أن
إطار في والبقاء االندماج صعوبة ارتأ ممن خيار االستقالل أصحاب ســعي في يبقى مهماً
عدم مع وتوقيته، وطريقتــه االســتقالل إمكانية تحديد في منها لالســتفادة الروســية، الدولة

استقاللية. تجربة كل خصوصية إغفال

<hÁ◊�€÷] Í⁄¯â˝]<ÖÊÇ÷] IP
الداخلي الوضع ظــل في روســيا مســلمي قضايا لخدمة التحرك صعوبة مــن علــى الرغم
الوضع الدولي اإلعالم، فضالً عن وســائل في المتعمد بسبب التشويه للمســلمين المعادي
اإلســالمي العالم ودول روســيا إال أن مســلمي «اإلرهاب»، الحــرب على بســبب المتــأزم
يصب وبما روســيا، مســلمي لخدمة عديدة ومحاور منطلقات خــالل من التحرك يمكنهــم
لبعض المميزة الماديــة اإلمكانات على أيضاً، معتمديــن اإلســالمي العالم دول فــي صالح
اإلسالمي، العالم داخل لروسيا المتنامية االقتصادية المصالح عن فضالً اإلســالمية، الدول

الدول اإلسالمية. من بالعديد لروسيا المميزة والعالقات الدبلوماسية
تمثل والتي اإلســالمية الكثافة مع الجمهوريات ذات اإلســالمية الدول عالقة تنشــيط إن
سنة ٢٠٢٥ م في ترتفع سوف النسبة هذه أن إلى التقديرات «تشير روسيا سكان حوالي١٥% من
السكان ».(٤٨) يمثل  من %٥٠ إلى ١٤٧٢هـ - ٢٠٥٠ م سنة وتصل في ،%٣٠ إلى ١٤٤٦هـ -
وتفعيل دعم خاصة إذا تم العالم اإلسالمي، لدول روسيا بل لمسلمي فقط ليس أهمية كبر
قوي وضع إلى الدور بهذا للوصول روسيا لمســلمي والثقافي السياســي واالقتصادي الدور
وتقنية تكنولوجية إمكانيــات من تملكه بما روســيا دولة مثل داخل تجاوزه يمكن ال ومؤثــر
رصيد من ذلك يعنيه وما الدولية، القضايا في دور من تلعبه أن يمكن وما اقتصادية، ومــوارد
نجاح درجة ويتزايد بنفس أن ينمو العالم اإلســالمي، من الممكن لخدمة قضايا يضاف كبير

روسيا. في اإلسالمي دعم الحضور في والشعبية بمؤسساته الرسمية العالم اإلسالمي
لدعم خاللها من للتحرك المتاحة المحاور أهم لنا يظهر معطيات من عرضه تم ما ظل  وفي

روسيا: مسلمي قضايا
ذات الكثافة الجمهوريات والجهود المبذولة لمســلمي المســاعدات تتعد أن ١- يجب
االكتفاء من الدينية المحدودة المساعدات حدود الشيشــان، خاصة روسيا داخل اإلســالمية

  ٥٣
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كل تقديم إلى ذلك تتجــاوز أن بمكان األهمية من الحج، بــل ورحالت المصاحف بتوفيــر
مدارس خيرية وهيئات مؤسسات ثقافية- مراكز دراسية- منح ) والثقافي الديني الدعم أنواع

اإلسالمية. استعادة الهوية في بما يساعد (.. إسالمية
في كبيرة له مكانة الذي الشريف؛ األزهر مثل اإلسالمية المؤسســات من  االســتفادة -٢
في األزهر دور وتفعيل اإلسالمي، العالم في دينية هيئة أكبر باعتباره روســيا قلوب مســلمي

الدراسية. والمنح اإلسالمي التثقيف جانب
مسلمي قضايا لخدمة وروســيا اإلسالمية الدول بين الدبلوماســية التحركات ٣- تنشــيط
مع الشيشانيون، لها يتعرض التي المجازر لوقف الشيشــان بقضية فيما يتعلق خاصة المنطقة
الهامة، الدول العربية من وعدد روسيا بين القوية التاريخية العالقات من ذلك في االســتفادة
الداعم التحرك والفردية في للعفوية وتجاوزها المساعدة جهود تنســيق بمكان األهمية ومن

لمسلمي روسيا.
التمويل، بتوفير ضعف من يعاني والذي روسيا، في اإلسالمي اإلعالمي العمل تنشيط -٤
لتنشيط المدربة؛ اإلعالمية والكوادر المختلفة المجاالت والمتخصصين في المادي الدعم
تحسين في والمساعدة روسيا، لمسلمي الثقافي بالمستو والنهوض اإلسالمي اإلعالم دور
تسعى إلى والتي الروسي، اإلعالم في النافذة اليهودية الدعاية شوهتها المسلمين التي صورة
محاربة الروس بدعو بينهم وبين العداوة وزرع والمســلمين، اإلســالم من المخاوف إثارة

اإلسالمي). (التطرف
الكثير مع مشــتركة ومصالح لروســيا اهتمامات متزايدة فإن االقتصادي، الصعيد ٥- على
اإلسالمي العالم مع الرغبة الروســية للتقارب االســتفادة من فيمكن اإلســالمية، الدول من
قضية خاصة روسيا، مسلمي قضايا لخدمة والمصالح المشــتركة االقتصادي وتســخير البعد
ذات اإلمكانيات المادية الدول اإلســالمية بعض تســاهم به أن يمكن عما الشيشــان، فضالً
يملك والتي اإلســالمية، الكثافة ذات للجمهوريات االقتصادي للمســتو دعم من الكبيرة
وكوادر وعقول خام مواد من لديها توفر بما الواعدة؛ السوق االقتصادية مقومات منها الكثير

الجمهوريات. لتلك االقتصادية النهضة تحتاجه مما مدربة وغيرها علمية
الدول في ومثيلتهــا روســيا في اإلســالمية الحركة بين التباين مــن وأخيــراً وعلــى الرغم
هناك أن إال وتطورها، نشــأتها وظروف والتأثير الفعل دوائر مــن حيث واإلســالمية، العربية

  ٥٤
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  ٥٥

العديد في الحركة اإلسالمية الصاعدة اســتفادة أهمية اتجاه في كثيرة تدفع تقاطع مســاحات
الدول في اإلســالمي العمل تراث من روســيا في اإلســالمية الكثافة ذات من الجمهوريات
والعمل الدعوية التجــارب في كبيــراً شــوطاً بها اإلســالمية الحركة قطعت التي اإلســالمية
اســتقرار عدم بمرحلة زالت تمر ما روســيا اإلســالمية في الحركات وأن خاصة السياســي،
الشيوعي. االضطهاد حداثة النشأة وعقود بسبب الدعوية والعمق الفكري؛ وينقصها الخبرة

* * *

Vƒq]Ü€÷] Ì€Ò^Œ

. Fact Book لعام ٢٠٠٦ األمريكية املركزية للمخابرات الكتاب السنوي (١)
لنزاعات اجلغرافية الرؤية ضوء يف  الشيشاين الرويس الرصاع احلميد، عبد معتمد د.عاطف (٢)

.١٤ القوقاز،ص
بعدد  بعضها يصل خمتلفة روسيا سكان  عدد بشأن (اإلحصائيات http://www.ru4arab.ru (٣)
حدود  يف الرسمية إىل أهنا الروسية اإلحصائيات تشري حني يف مليون نسمة ٢٥ إىل روسيا مسلمي

مليون نسمة). الـ٢٠
.٥٤٤ :٥٣٥ ص اجلزء الثاين،  الطربي، تاريخ (٤)

.١٩٥ ص العريب، لإلعالم الزهراء النهر، وراء وما روسيا اإلسالم يف مستقبل رائف، (٥) أمحد
.١٣١ ص١٢٦: العربية، الثقافة دار «بترصف»، العباسية الدولة تاريخ القويص، عطية د. (٦)

لنزاعات اجلغرافية الرؤية ضوء يف  الشيشاين الرويس الرصاع احلميد، عبد معتمد د.عاطف (٧)
.١٦ ،١٥ ص القوقاز

املنسيون املسلمون : عواض الرمحن عبد د.عيل أمهها : مصادر عدة املعلومات من هذه اعتامد تم (٨)
أوراسيا، يف اإلسالم اجلنايب، ميثم ،١٩٩٣ أغسطس -٦٦ العدد البيان، جملة «بترصف» روسيا يف

.٣٧ ٢٠٠٣، ص٣٥- ،املد دار
واحلارض، املايض بني السوفييتي االحتاد يف اإلسالمية اجلمهوريات أمحد،  القادر عبد د.حممد  (٩)

ص١٣. النهضة، مكتبة القاهرة،

  ٥٥



رؤ معاصرة

  

«التتار» البلغار العتناق فعل ردة جمرد للمسيحية«٩٨٨م» روسيا يف اعتناق الباحثني يرون بعض (١٠)
الرصاع احلميد، عبد معتمد عاطف يراجع: املسلمني. األعداء أمام الديني التميز من كنوع لإلسالم

ص١٦. القوقاز، اجلغرافية لنزاعات الرؤية ضوء يف الشيشاين الرويس
-٦٦ العدد البيان، جملة «بترصف» روسيا يف املنسيون املسلمون : الرمحن عواض عبد د. عيل (١١)

.١٩٩٣ أغسطس
األلسن يف للقوقاز، جبل السياسية اجلغرافيا احلميد: عبد معتمد د.عاطف عرض جاد جييف، (١٢)

١٨ ، ١٠ مايو ٢٠٠٣. : العدد اجلزيرة، روسيا، يواجه أيديولوجي خطر آسيا، خارصة
أون إسالم ، التجاهل! «بترصف» عىل شكراً روسيا: احلميد: مسلمو عبد د.عاطف معتمد (١٣)

٢٠٠٢/٨/٣م. الين،
.١٨٩ ٢٠٠٣م، ص األوىل الطبعة ،املد دار أوراسيا، يف ميثم اجلنايب: اإلسالم (١٤)

.١٠٥ ،١٠٤ السابق، ص املرجع  (١٥)
العامل دراسات مركز مؤلفني، جمموعة الرويس، الزحف وجه يف اإلسالمي العامل حصن القوقاز (١٦)

.٢٥٦ ص ، اإلسالمي
.١٦٣٦ عدد املجتمع، جملة واالنفصال، جدل احلوار : يف روسيا املسلمون (١٧)

/١٠/٥ اجلزيرة، والتفاهم، الصدام بني الرويس اإلسالم احلميد: عبد معتمد عاطف د. (١٨)
٢٠٠٤م.

.١١٦ ص ، سابق مرجع اجلنايب، ميثم (١٩)
الين، أون ، إسالم «بترصف» التعايش؟ أم االستقالل ترتستان.. احلميد: عبد معتمد د.عاطف (٢٠)

٢٠٠٢/١٠/١٩م.
.١٢٧ ، ص سابق مرجع (٢١) ميثم اجلنايب،

.٢٩ العريب ص٢٨، الزهراء لإلعالم وراء النهر، روسيا وما يف اإلسالم مستقبل ، رائف (٢٢) أمحد
.١٥٤ : ١٦٣ ص سابق مرجع اجلنايب، ميثم (٢٣)

العريب، ص٢٩٢. لإلعالم الزهراء ، وراء النهر وما يف روسيا مستقبل اإلسالم رائف، أمحد (٢٤)
القوقاز، لنزاعات اجلغرافية الرؤية ضوء يف الشيشاين الرويس الرصاع احلميد، عبد د.عاطف (٢٥)

.٤١: ٣٩ ص
 www.ru4arab.ru (٢٦)

/٩/٦ العامل، أخبار يس، يب موقع البي سياساته؟ عىل بوتني يرص ملاذا رينولدز، الشيشان: (٢٧) بول
٢٠٠٤م.
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جديد، إسالم يف وعاء الوسطى: سياسة قديمة وآسيا اهلادي، روسيا والقوقاز عبد القادر عبد (٢٨)
الين. أون

٢٠٠٥م. /١٠/ ١٣ إنرتفاكس وكالة (٢٩)
واألسباب، اجلذور الصامدة: الشيشان  وملحمة  املسلمة القوقاز مأساة احلكيم، عبد سعيد  (٣٠)

ص٧٦. األوىل، الطبعة وهبة، مكتبة
.٧٨ ص السابق (٣١) املرجع
.٨٦ ص السابق (٣٢) املرجع

، ص٧٦. سابق مرجع (٣٣) ميثم اجلنايب،
.٧٨ املرجع السابق، ص٧٧، (٣٤)

٢٠٠٥/٥/١٣م. العرص، جملة موسكو؟ «محراء» يف ثورة ننتظر هل باكري، حسن (٣٥) عيل
.١٤٧ ص ، سابق مرجع اجلنايب، ميثم (٣٦)

٢٠٠٥/٥/١٢م. ، العرص جملة الروسية، املناطق جتتاح الثورية الروح ، صالح اهللا عبد (٣٧)
، ص١٣١. سابق مرجع (٣٨) ميثم اجلنايب،
، ص١٣٩. سابق مرجع (٣٩) ميثم اجلنايب،

.١٤٥ ،١٤٤ ص السابق، (٤٠) املرجع
١٩٩٩/١٢/١٦م. الين، إسالم أون املوت، أو احلرية زوبع،الشيشانيون: محزة (٤١) د.

واحتامالت احلسم إشكالية الشيشان.. يف «الرصاع بحث ع  راجَ يُ تفصيل ملزيد عادل، حممد (٤٢)
.٤٩٣ :٤٥٣ البيان، ملجلة الثاين االرتيادي التقرير التسوية»،

، ص١٢٤. سابق مرجع اجلنايب، ميثم  (٤٣)
٢٠٠٢/٧/١م. الين، أون إسالم اخلمور، إعالنات أوقفوا «ترتستان»: مسلمو أمحد،  ضمري (٤٤)
الين، أون إسالم  التعايش؟ أم االستقالل ترتستان: احلميد: عبد  معتمد عاطف د.  (٤٥)

٢٠٠٢/١٠/١٩م.
.١٢٩ ص ، سابق مرجع اجلنايب، ميثم (٤٦)

حية حوارات الين، أون إسالم اندماج؟ ، أم انفصال املسلمة: األقليات فقه ، هويدي فهمي (٤٧)
  . ٢٠٠٢/١٠/٢٧

٤ أكتوبر ٢٠٠٥. األهرام ر عن املايض، جريدة تكفِّ إذ روسيا هويدي، فهمي (٤٨)

  ٥٧

  ٥٧



اإليداع رقم




